3.3 Käina vallas paiknevad sadamad

FURTSELLAARIA KAI
58°47 ΄21˝N, 22°46 ΄15˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg
Territoorium
Akvatoorium

Orjaku küla, Käina vald, Hiiumaa
1960-tel
1989
1336 m²
Määramata

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

Era
Omanik AS Balti Bussi Grupp, valdajat pole
Meelis Simulant
5043424
bbg@hot.ee
Jah
Ei ole
Ei ole
62

Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest
Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud
Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv
Kaide konstruktsioon, nende seisukord
Ruumid sadama töötajatele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine
Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks
Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus
Viimased olulised investeeringud
Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
reisilaevad
kalalaevad/paadid
muud kaubalaevad
jahid
mootorpaadid
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2,5 m
Kaitstud põhja- ja idakaare tuulte eest
2,7 m
Lateraalsüsteemi toodrid, liitsiht
Katused
70 m
Mustkattega tee
3 kaid (60 m)
Metallsulundsein, vai-paneel, rahuldav
Puuduvad
Kala tõstetakse käsitsi kastidega kaile,
sealsamas müükse
Puuduvad
Puuduvad
Kraanaga
Kai peal
Puuduvad
Puudub, kokkuleppel kas valla sadamast
või Tuletorni kailt
Puudub
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Tellimisel või kanistriga
Olemas mobiillevi, WIFI ala
Ei ole
Valve puudub
Kokkuleppel
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Suvel 40%, sügisel 20%, kevadel 40%
3
3

Furtsellaaria kai on lõunakaare tuultele avatud

Furtsellaaria kai ja Tuletorni kai nurgad

Metallsulundsein roostetab tugevalt

Naaberkaid: keskel Furtsellaaria kai

Ettevalmistused tuulehaugipüügiks

Talvel hoitakse kail paate, püügiajal
vaadatakse üle püünised
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KASSARI KALASADAM
58°46 ΄56˝N, 22°51 ΄1˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg
Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

Kassari küla, Käina vald, Hiiumaa
1970-tel
1970-tel
Ca 0,45 ha
Määramata (bassein ca 0,14 ha)
Munitsipaal (KOV vallasvara, maa
ümbervormistamisel, vaidlused)
MTÜ Sadamaühing Kassari
Raivo Kallaste
5063874
martemor@hot.ee
Ei ole
Ei ole
Valdaja ei soovinud andmeid avaldada
(edaspidi: *)

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava
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Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest
Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud

*
*
*
*
*
Vaemla-Kassari-Luguse teeni 1,3 km
avaliku kasutusega eratee
Kruusatee

Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv
Kaide konstruktsioon, nende seisukord
Ruumid sadama töötajatele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine
Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks
Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus
Viimased olulised investeeringud
Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
reisilaevad
kalalaevad/paadid
muud kaubalaevad
jahid
mootorpaadid
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4 kaid, 46 m
1 puitkai ja 3 betoonplokkidest
Sadamahoone
*
Kuur
*
Kaldtee, kruus
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Värav lukus
*
*
*
*
*
*
*
*

Väravad lukus

Esiplaanil kaldtee, taamal puitkai otsas
kanalisuue

Sadamahoone esine ja slipikoht

Betoonplokkidest laotud kaid

Merepoolne kai on puidust

Sadama juurde toob kruusatee
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KASSARIOTSA
58°46 ΄51˝N, 22°51 ΄00´´E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg
Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

Kassari küla, Käina vald, Hiiumaa
1958
2007
3150 m²
375 m²

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

Era
Kassariotsa OÜ
Tiit Kopli, Sander Kopli
TK 4697144, SK 5157572
tiitkopli@hot.ee; sanderkopli@hot.ee
Jah
Ei
Ei

Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus

1,3 m
Avatud kagutuultele
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Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest

1,3 m
Ei ole
Ei ole
Vaemla-Kassari-Luguse teeni 1,3 km
avaliku kasutusega eratee
Kruusatee

Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud
Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv
Kaide konstruktsioon, nende seisukord
Ruumid sadama töötajatele, sadama
kasutajatele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine
Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks
Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus
Viimased olulised investeeringud

2, 35 m
Puit, heas korras
Saun
Ei ole
Ei ole
Slipp on olemas, rahuldavas seisus
Välitingimustes sadama territooriumil
Ei ole
380V 16A
Olemas
Ei ole
Päästerõngas
Ei ole
Ei ole
Mobiiloperaatorite levialad
Ei ole
Valvet ei ole
Saun, ööbimisvõimalused, grillinurk
Saun, ööbimisvõimalused, grillinurk
Saun, ööbimisvõimalused, grillinurk
Ei ole
Kokkuleppel
2006 kai remont, akvatooriumi setetest
puhastamine
Suvel 75%, sügisel 15%, kevadel 25%
4

Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
reisilaevad
kalalaevad/paadid 2
muud kaubalaevad
jahid
mootorpaadid 2
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Slipp ja puidust paadisild

Pubi ja paadisilla vahele jääb istumiskoht
ja grillinurk

Remonditud kainurk slipikoha juures

Plankudega kaetud kaipealne ning
saunaesine kai

Saun merelt-tulijaile ja turistidele

Pakutakse ajaviidet ja majutust
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KATA TALU PAADISADAM
58°47 ΄38˝N,22°45 ΄53˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg
Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

Orjaku küla, Käina vald, Hiiumaa
50-tel kaevati lautrikoht, 70-tel ehitati
paadisild
Kaid 2005, paadikuur 2007, võrgukuur
2008
Ca 5000 m²
Määramta (sadamabassein ca 70 m²)

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

Era
Omanik ja M ja P Nurst AS
Andres Nurs
56471553 4697247
andresnurs@hot.ee
Jah
Ei
Ei

Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus

0,7 m
90% kaitstud, lõunakaare tuultele kõige
avatum
71

Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest

0,7 m
Mittestandardne, käepäraste vahenditega
Kuurinurk ja muulinurk
Pääs avalikus kasutuses erateelt (200 m
Vaemla-Kassari-Luguse teeni)
Kruusakate

Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud
Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv

3 kaid (kaide üldpikkus 25 m, kahele
paadile)
Puitvaiad, paneelid, betoon. Vajab
remonti.

Kaide konstruktsioon, nende seisukord
Ruumid sadama töötajatele/kasutajatele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine

Puuduvad
Isiklikuks otstarbeks

Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks
Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus
Viimased olulised investeeringud
Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
reisilaevad
kalalaevad/paadid
muud kaubalaevad
jahid
mootorpaadid

72

Võrgukuur
Paadikuur
Väike kaldtee, tellimisel kraana
Paadikuur
Ei ole
Olemas
Olemas
Prügikast - ise viib, ohtlikud jäätmed tellimisel
Päästerõngas, päästevestid, päästepaat
Ei ole
Kanistriga
Mobiillevi, WIFI
Olemas, paadikuuri seinal
Koduvalve
kasutajateks sõbrad-tuttavad kokkuleppel
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Võrgukuuri ehitamine
Suvel 50%, sügisel 25%, kevadel 25%
2
2

Kai kahele alusele

Omanik plaanib horisontaalse laudise
asendada vertikaalsega

Paadikuur ning üks selle asunik

Võrgukuur

Väikese paadi saab vette kaldteelt

Kõrgelt kailt paatipääsemiseks on redel hea
lahendus
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LAIDU SADAM
58°48 ΄6˝N, 22°44 ΄42˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg
Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

Nasva küla, Käina vald, Hiiumaa
Sadama koht kasutusel ca 500 aastat
Puitsilla taastamine 2008 a
Piiritlemata
Määramata (bassein ca 350 m2)

Omandivorm

Osaliselt riigimaa, osaliselt eraomanduses

Valdaja, operaator, hooldaja

Eraisikutest omanikud

Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

Veikko Martin
5139103
veikkomartin@hot.ee
Ei ole
Ei ole
Ei ole

Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus

1m
Kaitstud
0,8 m
Navigatsiooni perioodil tähistatud
lipukesega
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Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus

Olulisemaks maamärgiks on Laidu mägi ja
hooned sellel. Koht on kalapüügi ja
puiduveo kohana kasutusel olnud ca 500
aastat. Hetkel on säilinud lautrikoha
läheduses kaks püüumaja, mille vanus on
ca 150 aastat ja on muinsuskaitse all.
Muinsuskaitse väärtus : ajaloolise kalaranna
(kaluriküla) traditsiooniline näide.

Kaugus üldkasutatavast teest
Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud

40 m Vaemla-Kassari-Luguse teest
Kruusakate, rahuldav

Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv
Kaide konstruktsioon, nende seisukord
Ruumid sadama töötajatele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele

Puitsild (9m) ja ujuvkai
Puitsild, tugevdamist vajav
Puuduvad
Puuduvad. Alles on kunagine
kalavastuvõtupunkt
Paadisillast 15m raadiuses on neli hoonet
(sh kaks püüuhoonet), eemal kunagine
kalavastuvõtupunkt

Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused

Puuduvad
Kergemaid paate lihne vette lasta,
suuremad tuleb vette tõsta
Puuduvad
Ei ole
80 m
40m kaugusel puurkaev eravaldusel
Puudub organiseeritud kogumine
Individuaalsed
Puuduvad
Puuduvad
Levi korralik
Puudub
Valve puudub
Võimalus hoida paati, käia kalal

Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine
Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks
Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus
Viimased olulised investeeringud
Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
kalalaevad/paadid
jahid
mootorpaadid
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Puuduvad
Puuduvad
Ei ole
Ei ole
Puitsilla taastamine 2008a
Kevad 30%, suvi 50%, sügis 20%
7
7

Puitsillale lisaks mahub ära ka ujuvkai

Sisse-väljapääs läbi roostiku

Vana sadamakoht, vanad hooned

Püüumaja (19.saj)

Endine kalavastuvõtupunkt

Vana paadisilla koht
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MÄNNIKU SADAM
58°47 ΄7˝N, 22°46 ΄32˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg

Orjaku küla, Käina vald, Hiiumaa
Hakati tegutsema 70-tel, Männik Kalju elas
lähedalolevas elumajas, oli kalakaitsja.
Ehitati 1986, siis oli 50% praegusest, hiljem
tehti juurde

Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg
Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

Maja 1984, kaid 1989
2000 m²
525 m²

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering

Munitsipaal
MTÜ "Ahven"
Hans Jürisoo, Martin Mati
4636393 ja 5139172
hansjurisoo@hot.ee
Ei ole
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Sadamaregister
Arengukava
Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest
Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud

Ei ole
Ei ole
0,5m isegi vähem
On kaitstud
Kohati 20-30cm (2 sellist madalat kohta)
Ei ole, kasutamine ainult päeva ajal
Leonora katus, kõrge puu
Ca 50m Vaemla-Kassari-Luguse teeni
eratee lõik kruus, maantee asfalt, maja ees
asfalt, hea

Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv
Kaide konstruktsioon, nende seisukord

3kaid, 2tk 35m ja ots 15
Orjaku poolne 35 m puukai 2007 uuendatud
50%, Kassari pool betoonpaneelidega ja
vajunud, ots on betoonpaneelidega. Puukai
pealt plankudega, teised asfaldiga

Ruumid sadama töötajatele/sadama
kasutajatele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused

Puhkeruum oma inimestele (pliit,paar
voodit), välikäimla
Vastuvõtt - paadist tõstetakse välja. Hoiu,
töötlemise ja müügi võimalused puuduvad

Hooned/ruumid kalapüügivarustusele

Kuur 2x3m asjade hoidmiseks,
paarkümmend aastat vana; Üldiselt viiakse
koju, eriti nakkevõrgud viiakse koju,
mõrdade kuivatamise kohta pole

Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused

Ei ole
Slippi pole, autokraanaga tõstetakse, üks
koht lauge, käru pealt lükatakse
Kummuli kai peal 6-7tk
Ei ole. (Vanasti valvur-piirivalve nõudel,
samas majakeses)
Elekter on majas 220v, kail ei ole
Ei ole
Kogutakse, ise veetakse ära. Pilsivee jaoks
vaat.
Päästerõngas väljas
Ei ole
Pole, auto pealt
Mobiillevi
Posti otsas tuli, see valgustab ka kaid
Maja ja väravad lukus
Vt.ülalpool

Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine
Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks

Ei ole
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Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus

Ei ole

Viimased olulised investeeringud

Ei ole
Aastas 100 kr paadi peale, uutel 1.aastal
suurem
Puukai uuendamine, tormikahjustuse toetus
3-4 tuhat, maja värvimine 2008,
elektrikaabel tuli vahetada maakaabli vastu,
paari viimase a jooksul 5-6 tuh

Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
kalalaevad/paadid
mootorpaadid

Suvel 30%, sügisel 30%, kevadel 40%
16
3
13

Idapoolse kai paneelid on vajunud

Läänepoolset puitkaid uuendati 2007.a.

Sadamahoone

Kanali ebapiisav sügavus on takistuseks
sadama kasutamisel
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ORJAKU SADAM
58°47 ΄19˝N, 22°46 ΄15˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg

Orjaku küla, Käina vald, Hiiumaa
Kalapüügikohana juba 17.saj., 1912 alustati
ehitamist Tsaari-Venemaa merejõudude
miinilaevastiku baasiks. Oli kasutusel EW
ajal, nõukogude ajal. Käina Valla
munitsipaalomandis alates 2003 aastast.

Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg

Muulid ja paadisild 1912-1913, silla
pikendamine 30-te lõpul, 1978-82 jahtklubi
hoone, silla rekonstrueerimine 1995

Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

5000 m²
137500 m²

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post

Munitsipaal
Käina Vallavalitsus
Aivar Kääramees
5299414
aivar.kaaramees@mail.ee
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Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava
Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest
Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud

Jah
Registreerimisel
Ei ole
2,7 m
Kaitstud
2,7 m
Lateraalsüsteemi toodrid, liitsiht
Katused
Vaemla-Kassari-Luguse tee ääres
Mustkattega tee

Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv

2 kaid. Püsikai 105 m (10 poikohta ja
poordiga), ujuvkai 66m
Püsikai: vana randumissilla kohale on
uputatud ujuvkaina kasutusel olnud
betoonkai.Osaliselt metallsulundsein.
Ujuvkai: betoonalus, peal laudis.
Rahuldavas olukorras.

Kaide konstruktsioon, nende seisukord

Ruumid sadama töötajatele

Olemas sadamahoones, hoone seisukord
hea
Puuduvad

Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus

Puuduvad
Puuduvad
Olemas slipp või tellitakse kraana
Olemas staapelplats sadama territooriumil
Prügimaja
220V - 16A ja 380V - 16A
Veevõtukoht püsikai nurgas, edasi
voolikuga
Prügivedu Hiiu Autotrans, ohtlike jäätmete
äravedu tellimisel, reovee vastuvõtu
tingimused puuduvad

Jäätmete ja reovee kogumine

Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks
Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks

Päästerõngas, aerupaat
Absorbeeriv õlipoom 50 m
Puuduvad. Kütus tellimisel või kanistritega
Olemas mobiillevi, tavatelefon, WIFI
Kai üldvalgustus olemas
Öine valve puudub
Duśś, WC, saun, elekter, vesi
Duśś, WC, saun, elekter, vesi
Duśś, WC, saun, elekter, vesi, majutus,
karavanautode kohad
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Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus

1, väikelaevajuht
Kohalikele 1000 kr/ hooaeg, teistele 2000
kr, külalisalustele 100kr/ööpäev
Viimased olulised investeeringud
2008/2009 maakividest kaldakindlustus
Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Suvel 50%, sügisel 25%, kevadel 25%
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
27
kalalaevad/paadid 3
jahid 9
mootorpaadid 15

Sadamasse sissepääs

Erinevas suuruses alustele erinevad
kaikohad

Osa sadama infrastruktuurist: prügimaja, alajaam,
elektriliinid
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Ühelt poolt on kaisein kaetud laudisega.
Näha on ka vana randumissilla puitvaiad

PAADI KINNISTU PAADISADAM
58°47 ΄41˝N, 22°45 ΄50˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste valmimise/rekonstrueerimise
aeg
Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

Orjaku küla, Käina vald, Hiiumaa
1970-tel

0,68 ha
Andmed puuduvad (sadamabassein
ca 0,06 ha)

Omandivorm

Era

Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

Sadam erakasutuses, omanik ei
soovi andmeid avaldada (edaspidi*)
*
*
*
Algatatud
Ei
*
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Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale iseloomulik
looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest

Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud

*
*
*
*
*
Juurdepääs avaliku kasutusega
erateelt (kaugus Vaemla-KassariLuguse teest ca 300m)
Kruusatee

Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv
Kaide konstruktsioon, nende seisukord
Ruumid sadama töötajatele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine
Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja harrastusmeresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks
Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus
Viimased olulised investeeringud
Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
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4 kaid, üldpikkus ca 85 m
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Sadam erakasutuses
Sadam erakasutuses
Sadam erakasutuses
*
*
*
*
*

PUULAIU SADAM
58°48 ΄11˝N, 22°44 ΄32˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg
Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

Nasva küla, Käina vald, Hiiumaa
1960-te algul
1962

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

Era
OÜ Puulaiu
Malle Ink
5088610
puulaiu.matkamaja@neti.ee
Ei
Ei
Ei

Ca 1000 m²
Määramata (sadamabassein ca 2000 m²)

Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus

1,2 m
On kaitstud
1,0 m
Mittestandardne, poidega
Puulaiu puhkemaja
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Kaugus üldkasutatavast teest
Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud

150 m
Kõvakate

Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv
Kaide konstruktsioon, nende seisukord
Ruumid sadama töötajatele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine
Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks

1 kai, 10 kohta (70 m)
Puitvaiad, puitlaudis, seisukord halb
Puhkeruum, välikäimla
Puuduvad
Puuduvad
Puuduvad
Looduslik slipikoht
Kaldal
Õlihoidla, valvuriruum, söökla, asfaldiplatsid
Puhkemajas on, kai juures ei ole
Puulaiu puhkemajast
Cleanaway
Pästerõngad, päästevestid
Puuduvad
Kanistrist
WIFI, mobiillevi
Tagasihoidlik
Suvel
Vaba aja veetmise võimalused
Puhkemajad, telkimine, toitlustamine,
mänguplats, kiiged, vesivelod
Puhkemajad, telkimine, toitlustamine,
mänguplats, kiiged, vesivelod
Ei ole
Täna puudub
Sõudepaadid (3)
Suvel 50%, sügisel 25%, kevadel 25%
7

Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus
Viimased olulised investeeringud
Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
reisilaevad
kalalaevad/paadid 4
muud kaubalaevad
jahid
mootorpaadid 3

86

Vaade sadamabasseinile maa poolt

Puitkai aastast 1962

Olemas on spordi- ja lõkkeplats, lava ning
lauad- pingid
Põhjapoolse kai ots

Merele pääseb roostiku äärt pidi
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TULETORNI KAI
58°47 ΄21˝N, 22°46 ΄14˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg
Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

Orjaku küla, Käina vald, Hiiumaa
1989
1989
0,5 ha
Määramata (sadamabassein ca 0,12 ha)

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

Era
Omanik
Kati Kukk
5137127
kati@navigare.ee
Jah
Ei
Ei
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Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest
Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud

2,5 m
Kaitstud
2,7 m
Lateraalsüsteemi toodrid, liitsiht
Katused
200 m Vaemla-Kassari-Luguse teest
Mustkattega tee

Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv
Kaide konstruktsioon, nende seisukord

3 kaid (120 m), kinnitumine poordiga
Vai-paneel, peal betoonvöö - seisukord hea;
remonti vajab osa, mis laotud
betoonplokkidest. Kaiäär puitlaudisega
kaetud

Ruumid sadama töötajatele/kasutajatele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine
Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks
Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus
Viimased olulised investeeringud
Sadama kasutamine aastas 100%, sellest

Kaihoones olmeruumid
Puuduvad
Puuduvad
Töökoda olemas
Kraana tellimisel
Välitingimustes
Endine kütusehoidla
Olemas 3-faasi, 40A
Olemas
Olemas, Hiiu Autotrans
Päästerõngas viskeliiniga, redel
Puuduvad
Kanistriga
Mobiillevi ja WIFI
Olemas ühel kail
Omanikuvalve
Sadamateenuseid ei osutata
Sadamateenuseid ei osutata
Turismiteenuseid ei osutata

Ei ole
Ei ole
Kaiäärte katmine puitlaudisega 2006
Suvel 25%, sügisel 25%, talvel 25%,
kevadel 25%
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
1
jahid 1
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Vaade Tuletorni kaile idast

Kaks erasadamat - sõbralikult kõrvuti

Kaipealne 1

Kaipealne 2

Naabrid: Tuletorni kai, Furtsellaaria kai ja
vallasadama suur kai

Töökoda-paadihall ja tõstevalmis telfer
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3.4 Emmaste vallas paiknevad sadamad

HALDI SADAM
58°48 ΄24˝N, 22°26 ΄47˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg
Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

Haldi küla, Emmaste vald, Hiiumaa
1950-tel
1950-1951
3,2 ha
Määramata (bassein ca 0,1 ha)

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

Era
AS Loo Elekter
Aivo Härm
503173734
aivo@looelekter.ee
Ei ole
Ei ole
Ei ole
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Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest

Otsa uhub kinni, oli 1,5-2m, sadamas sees
sama
S, W-kaartele avatud
0,8 m
Puudub, kakuamidel oli pöörutähis
Ei ole teada
Riigitee kuni sadamani, 2 km EmmasteLuidja maanteeni
Kruusatee, heas olukorras

Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud
Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv
Kaide konstruktsioon, nende seisukord

3 kaid, kaide pikkus 87 m
Vai-paneel ja betoon, S-poolne kaiots
lagunenud, ülejäänud rahuldav

Ruumid sadama töötajatele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool

100% amortiseerunud, lõhutud
Ei ole

Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine
Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks
Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus
Viimased olulised investeeringud
Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
kalalaevad/paadid
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Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Sadamas liitumine 3x100A voolu, kaivool
puudub
Korralik puurkaev
Praegu ei toimu
Kasutajatel individuaalsed
Praegu puuduvad
Ei ole
Mobiillevi olemas
Ei ole
Ei ole
Kaldal paatide hoidmine
Ei ole
Juurdepääs olemas, jalutamine võimalik
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Suvel 40%, sügisel 40%, kevadel 30%
5-6
Päramootoriga kalapaadid 5-6

Haldi sadama endise tootmishoone edela-poolne
külg

Vaade sadamabasseinile

Lagunenud kaiots

Hooned Haldi sadama kai ääres, esiplaanil
lagunenud kaiots

Kunagised kivikastid sadamasuudmes

Loodepoolne kaiots
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SÕRU SADAM - Parvlaevasadam
58°41 ΄28˝N, 22°31 ΄21˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg

Pärna küla, Emmaste vald, Hiiumaa
Sild ehitati 20.saj.algusaastail
Silda uuendatud korduvalt, praegusel kujul
1996-1998. 1956 kaevati sadamakanal.
1998. kevadel süvendati sadama laevateed
ja ka kanalit.

Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

0,77 ha
3,4 ha

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik

Riigiomandis
AS Saarte Liinid
Mati Voogla (sadamakapten), Aivar
Tänavsuu (sadama ülevaataja)
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Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

MV 4632041, 53433584; AT 5272865
mati.loots@mail.ee
Ei ole
EE SRU, 2001
Ei ole

Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest

3,5 m (max pikkus 55 m, max laius 15 m)
Rahuldavalt
3,5 m
Tähistatud poidega
Tugevate läänetuultega väliskanalis väga
tugev hoovus
Üldkasutatavast Tohvri-Emmaste teest
praamikaini ca 400 m avaliku kasutusega
eratee

Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud

Mustkate, hea

Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv

AS Saarte Liinid 3 kaid (135 m sügavused
kai ääres 4,2 m, 3,6 m, 3,1 m)
N – S suunalised muulid põllukividega
tugevdatud, kanal 310 m pikk, kuni 20 m
lai.Kai nr.1 on varustatud kaldarambiga.
Metallsulundsein, kärgkastid, betoon,
rahuldav seisukord.

Kaide konstruktsioon, nende seisukord

Ruumid sadama töötajatele

Uues sadamahoones büroo, riietusruum,
puhkeruum, saun, WC.
Mobiilsete tõsteseadmetega, ainult
äravedamiseks.
Puuduvad
Puuduvad
Puuduvad
Puuduvad
Parklad, asfaltteed
Olemas kõikidel kaidel
Olemas
Cleanaway Kärdla kontoriga leping. Olemas
ohtlike jäätmete ja olmejäätmete
kogumispunkt

Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned ja rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine

Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)

Päästepostid
Pontoontõrjevahendid
Punkerdamine toimub paakautolt
Ööpäevaringselt saab edastada infot
sadama ülevaatajale (+372) 5252 72 865,
(+372) 53 43 584 555 ja/või ULL 10 kanalil,
kutsung ‘’Sõru sadam’’.

Valgustus

Kohtkaldavalgustus
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Turvalisus, valve

Olemas tuletõrje veevõtukoht, markeeritud;
keevitus- ja tuletööd sadamakapteni loal
Olemas naabruses, valla sadamas

Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks
Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus
Viimased olulised investeeringud
Sadama kasutamine aastas 100%, sellest

Kai 3 kasutatav väikelaevade seisukohana.
Sadama põhiteenuseks parvlaevaliini
teenindamine
2
Vastavalt hinnakirjale
Teede ja parklate ehitus, uus liiklusskeem
Suvel 25%, sügisel 25%, talvel 25%,
kevadel 25%
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
1
reisilaevad 1
kalalaevad/paadid
muud kaubalaevad
jahid
mootorpaadid

Parvlaevaliini teenindamine on põhiteenuseks

Avarad parklad, korras teed,
muul peab vastu pidama Läänemere tormidele

96

SÕRU SADAM - Merekeskus
58°41 ΄28˝N, 22°31 ΄21˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg

Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

Pärna küla, Emmaste vald, Hiiumaa
Sild ehitati 20.saj.algusaastail
Silda uuendatud korduvalt, praegusel kujul
1996-1998. 1953-1955 kalatsehhi
ehitamine. 1956 kaevati sadamakanal.
1987-1988 individuaalsadamaosa
süvendamine, ehitamine. 1998. kevadel
süvendati sadama laevateed ja ka kanalit.
Remondihall 2005
2,2 ha
Basseinide pindala ca 0,3 ha

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja

Munitsipaal
MTÜ Sõru Merekeskus

97

Kontaktisik

Tiit Laun (MK juhataja),
Heller Sööl (abivallavanem)
TL 5270853; HS 4622442
merekeskus@hot.ee
heller@emmaste.hiiumaa.ee

Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

Ei ole
EE SRU, 2001
Ja

Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest
Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud

2,5 m
Rahuldav
3,5 m,
Tähistatud poidega
Tugevate läänetuultega väliskanalis väga
tugev hoovus
Sadam on üldkasutatava tee ääres
Mustkate, hea

Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv
Kaide konstruktsioon, nende seisukord

4 kaid (üldpikkus 180 m) ca 35 kohta
N – S suunalised muulid põllukividega
tugevdatud, kanal 310 m pikk, kuni 20 m lai.
Vai-paneel kaid, pealt betoon, vertikaalne
puitlaudis, heas seisukorras

Ruumid sadama töötajatele

Paadikuuris WC ja duśśid. Remondihallis
olmeruumid.
Paatidest tõstetakse käsitsi kaile. Muud
võimalused puuduvad
Puuduvad
Merekeskuse remondihall
Väikelaevade basseinis on slipp, kaldtee ka
merekeskuse esisel
Staapelplats
Parklad, asfaltteed, abihooned. Välikäimla
väikelaevade basseini juures
Olemas
Olemas
Cleanaway Kärdla kontoriga leping. Olemas
ohtlike jäätmete ja olmejäätmete
kogumispunktid

Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned ja rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine

Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused

Päästepostid
Pontoontõrjevahendid
Paadi-ja jahisadamas väikelaevade
kütusega varustamist ei toimu. Kasutatakse
kanistreid.
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Sidepidamise tingimused (levi)

Ööpäevaringselt saab edastada infot
sadama ülevaatajale (+372) 5252 72 865,
(+372) 53 43 584 555 ja/või ULL 10 kanalil,
kutsung ‘’Sõru sadam’’.

Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks

Kohtkaldavalgustus
Öine valve puudub
Võimalus hoida paate, veeta vaba aega,
olmeruumid olemas
Külalisalused oodatud, olmeruumid olemas,
suveperioodil töötab sadamakõrts,
vaatamisväärsused - purjelaev Alar ja
muuseum

Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks

Aastaringselt töötab muuseum, purjelaev
"Alar", olemas WC, suvel majutusvõimalus,
töötab sadamakõrts, paadikuuris kontserdid,
peod.

Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus

1, merekeskuse juhataja
Kuni 13m külalisalused 200 kr/ööp, üle 13 m
400 kr/ööp, kodusadam kuni 6 m 1500
kr/hooaeg, 6-13 m 2500 kr/hooaeg

Viimased olulised investeeringud
Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
kalalaevad/paadid
jahid
mootorpaadid

Remondihall 2005
Suvel 70%, sügisel 15%, kevadel 15%
9
2
2
5

Merekeskuse paadikuur ja selle esine plats

Sisekaid on väikelaevade päralt
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Remondikeskus ja uue navigatsioonihooaja ootel
alused staapelplatsil

Betoonslipp paatidele, sh svertpaatidele

Käigupoomide vähele on hõlbus kinnitada
lühemaid aluseid

Muuseum on osa sadamamiljööst

Jäätmemaja käeulatuses…

…käimla käidavas kohas
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TÄRKMA SADAM
58°41 ΄36˝N, 22°36 ΄36˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg
Sadama territoorium
Sadama akvatoorium (mitteametlik)
Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

Tärkma küla, Emmaste vald, Hiiumaa
1980-tel
1980-tel
Piiritlemata
Määramata (bassein ca 300 m², kanal ca
500 m)
JRO
Külakogukond
Aare Ernes, Heller Sööl
AE 5046218 HS 4622442
heller@emmaste.hiiumaa.ee
Ei ole
Ei ole
Ei ole
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Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest
Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud

1,2 m
Kaitstud
0,8 m
Ajutine märgistus, käepäraste vahenditega
Mobiilmastid
Valla tee sadamani, Suuremõisa-Emmaste
teeni 1,6 km
Kruusatee, rahuldav

Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv
Kaide konstruktsioon, nende seisukord
Ruumid sadama töötajatele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine
Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks
Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus
Viimased olulised investeeringud
Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
reisilaevad
kalalaevad/paadid
muud kaubalaevad
jahid
mootorpaadid

3 kaid , üldpikkus 60 m
Puitkaid, remontivajavad
Puuduvad
Müük otse paadist, muud võimalused
puuduvad
Inventarikuur
Puuduvad
Rahuldavad
Puuduvad
Puuduvad
Elekter puudub, alajaamani 1,5 km
Puudub
Puudub
Individuaalsed
Puuduvad
Puuduvad
Mobiillevi
Puudub
Valve puudub
Võimalus hoida paati, käia kalal
Puuduvad
Puuduvad
Ei ole
Ei ole
Kanali süvendamine 2008
Kevad 30%, suvi 40%, sügis 30%
8
8
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Roostik kaitseb, aga tungib ka peale

Ligikaudu 60 m puitkaid

Kuur varustuse hoidmiseks

Idapoolne kai
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3.5 Kõrgessaare vallas paiknevad sadamad

KALANA SADAM
58°55´10´´N, 22°3´31´E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg
Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

Kalana küla, Kõrgessaare vald, Hiiumaa
1959
1960 sadama valmimine. 2006 renoveeritud
paadikuur
10200 m²
Määramata

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

Era
MTÜ Kalana Küla Selts
Endel Evert
5652060
evert@sveron.ee
Olemas
Ei ole
Olemas

Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus

2,0 m
Halb, lõuna- ja läänekaarte tuultega tekib
tugev ummiklainetus

Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus

4,5 m
Puudub
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Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest
Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud

Mittestandardsed liitsihi märgid
Üldkasutatav tee lõpeb sadama piiril
Pinnatud (must kate)

Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv
Kaide konstruktsioon, nende seisukord
Ruumid sadama töötajatele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine
Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele

2 kaid, 190 m
Remonti vajavad
Paadikuur
Puuduvad, müügitingimused juhuslikud
Puuduvad
Puuduvad
Slipp
Puuduvad
Paadikuur, asfaldiplatsid, puurkaev,
promenaad
Paadikuuris 30A
Puurkaev
Hiiu Autotrans
Individuaalsed
Puuduvad
Puuduvad
Hea
Puudub
Puudub
On võimalik lasta vette kuni2t ja 1m
süvisega alueid,laste
mänguväljak,veespordi teenused,majutus.

Tingimused mereturistide vastuvõtuks

Sadamasse sissesõit tugevama S ja W
tuultega ohtlik, sadamas seismine
ebaturvaline

Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus
Viimased olulised investeeringud

2009 avatakse infopunkt,kus saab kohvi,
jäätist,näksi.
Suvel 6
Puuduvad
Paadikuuri renoveerimine, slipi ehitus,
promenaadi ehitus
Kevad 30%, suvi 40%, sügis 30%
2

Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
reisilaevad
kalalaevad/paadid
muud kaubalaevad
jahid
mootorpaadid 2
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Kalana sadama paadikuur ja otsakai

Merepoolne kainurk

Kaipealne

Basseinipoolne kaisein

Mereäärne promenaad sadama ja ranna vahel

Paadikuuri kõrval on vanade ehitiste jälgi
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KÕRGESSAARE SADAM
58°59 ΄35˝N, 22°27 ΄51˝E

Üldandmed
Asukoht
Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg
Sadama territoorium
Sadama akvatoorium

Kõrgessaare, Hiiumaa
Ca 1550.a.
Viimati ca 1980.a.
25400 m2
Ca 50000 m2

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja
Kontaktisik
Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

Era
MTÜ Kõrgessaare Sadam
Priit Post
5049165
priit.post@esmarehitus.ee
Ei
Ei
Koostamisel
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Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest
Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud

2,5 m
Sisekaid kaitstud. Väliskaid avatud
põhjatuultele.
3,0 m
Puudub
Vanad liitsihimärgid
Üldkasutatav tee lõpeb sadama väravas
Asfalt, väga hea.

Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv
Kaide konstruktsioon, nende seisukord
Ruumid sadama töötajatele/kaluritele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused
Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused
Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine
Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused
Sidepidamise tingimused (levi)
Valgustus
Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele
Tingimused mereturistide vastuvõtuks
Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks
Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus
Viimased olulised investeeringud

Sadama kasutamine aastas 100%, sellest

10 kaid, ca 40 kaikohta
Osaliselt metallsulundsein, osaliselt betoon.
Vajavad rekonstrueerimist.
Olemas puhke-riietusruum. Suvel ka WC.
Kala vastuvõtu hoone olemas, muud
puuduvad
Olemas eraldi hoone
Väljas platsi peal
Kraanaga veeskamise võimalused head.
Slipp vajab kohendamist.
Võimalus hoida väljas platsi peal ja
väiksemaid aluseid ka sees.
Olemas veevarustus ja asfaltplatsid
Elektrivarustus olemas. Kaldavoolu ei ole.
Olemas
Cleanaway
Puuduvad
Puuduvad
Puuduvad
Väga hea mobiililevi
Mõned välisvalgustid
Valve puudub
Varem kirjeldatud
Ca 20 külaliskohta
Head
Ei ole
Ei ole
Osaliselt korrastatud sadamahoone.
Kapitaalremonditud väravahoone. Rajatud
uus välisveevarustus ja -kanalisatsioon.
Likvideeritud kai tormikahjustus.
Suvel 50%, sügisel 25%, kevadel 25%
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Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
15
reisilaevad
kalalaevad/paadid 15
muud kaubalaevad
jahid
mootorpaadid

Rekonstrueerimist ootavad nii sadamahooned
kui kaid

Erinevad ajastud on seinas näha

Väliskai

Muuli on osaliselt remonditud
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LEHTMA SADAM
59°3 ΄56˝N, 22°42 ΄8˝E

Üldandmed
Asukoht

Lehtma küla, Kõrgessaare vald, Hiiu
maakond

Kasutusele võtmise aeg
Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg

1983 (praegusel kujul)
Sadamakai renoveerimine 2007 koos
voolu- ja veetrassidega, uued voolukilbid
ja veevõtukohad

Sadama territoorium

12,66 ha (kinnistu Lehtma sadam)

Sadama akvatoorium

8,9 ha

Omandivorm
Valdaja, operaator, hooldaja

Era (Direct Consulting As)
Direct Consulting As, kala lossivad Hiiu
Kalur AS ja SalarjaKO OÜ
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Kontaktisik

Sadama juhataja Vello Heinmets,
sadamakapten Marek Kiiver

Kontakttelefon
E-post
Detailplaneering
Sadamaregister
Arengukava

4622711
lehtmasadam@dagomar.hiiumaa.ee
Jah
2004, EE LHT
Koostamisel

Navigatsioonilised andmed ja juurdepääs
Max süvis sadamas
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus
Max süvis faarvaatris
Faarvaatri tähistus
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus
Kaugus üldkasutatavast teest
Juurdepääsutee kate, seisukord, piirangud

Kuni 4,2 m garanteeritud sügavus
S - tuultele avatud
4,2 m
Valgustatud liitsihid (suund 272.4°)
Kai otsas plinkiv roheline tulepaak
350 m
Mustkate, seisukord hea

Tingimused ja teenused
Kaide arv, kaikohtade arv

7 kaid, lossimis- ja laadimiskohad 4-l kail a
60-130 m
Metallist sulundseinad + raudbetoon; heaväga hea
Bürooruumid, WC-d, dušš, riietusruum,
köögiboks, olmetuba
Kala lossimise seadmed kuuluvad AS-le
Hiiu Kalur. Kala jahutamise, külmutamise
ja töötlemise võimalused puuduvad.
Toimub kala hulgimüük laevadelt.

Kaide konstruktsioon, nende seisukord
Ruumid sadama töötajatele
Kala vastuvõtu, hoiu, töötlemise ja müügi
võimalused

Hooned/ruumid kalapüügivarustusele
Remondi- ja hooldusvõimalused
Veeskamise võimalused
Aluste ületalve hoidmise võimalused

Puuduvad
Laevade väikeremondid väljakutsel
Väike kaldtee paatide veeskamiseks
Ei ole loodud maapealseid
hoiustamisvõimalusi
Kalurite puhkemaja (baar) vajab remonti.
Väga heas korras
Heas korras
Leping Hiiu Autotransiga
Päästepostid vastavalt eeskirjadele
Vastavalt reostustõrje plaanile
Punkerdatakse kala- ja kaubalaevu
autodelt, külalisaluste tankimine
kohaleveoga kokkuleppel

Muud abihooned, rajatised
Elektrivarustus, kaldavool
Veevarustus
Jäätmete ja reovee kogumine
Kasutatavad päästevahendid
Reostustõrje vahendid
Tankimise võimalused

Sidepidamise tingimused (levi)

ULL raadioside 10 ja 16 kanalil, kutsung
"Lehtma sadam", Wifi loomisel,
telefoniside olemas

Valgustus

Kaivalgustus rahuldavas seisukorras
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Turvalisus, valve
Tingimused kohalikele paadiomanikele ja
harrastus-meresõitjatele

24 tundi ööpäevas sadama dispetšer
Olmetingimused loodud külalisalustega
saabujatele, kohalikele paadiomanikele
WC kasutamine, kokkuleppel paatide
sildumiskoht. Lastele ja spordihuvilistele
rannavolle- ja korviplats.

Tingimused mereturistide vastuvõtuks

Külalisaluste kohti kuni 20,
olmetingimused loodud
Karavanautodele voolu ja vee kasutamise
võimalus, vajadusel WC-d ja dušid.
Avalike ürituste korraldamiseks vallaga
lepingud sõlmitud

Tingimused maadpidi liikuvate turistide
teenindamiseks

Töötajate arv, kvalifikatsioon
Sadamamaksude suurus

7 - kaimadrused, dispetšerid
Vastavalt juhatuse korraldusele, andmed
sadamas välja pandud
2007 kaide remont
Avatud aastaringseks navigatsiooniks.
Aastas sissesõite ca 1600.

Viimased olulised investeeringud
Sadama kasutamine aastas 100%, sellest
Sadamat püsivalt kasutavate aluste arv sh
reisilaevad
kalalaevad/paadid
muud kaubalaevad
jahid
mootorpaadid

7 kai üldpikkus on 532 m, suurim laev võib olla
130 m pikk, 16,5 m lai ja süvisega 4,2 m

Ei ole
10
30
ca 370 (navigatsiooniperioodi jooksul)
35-50 (navigatsiooniperioodi jooksul)

Äsja lõppes kala lossimine
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3.6 Sadamate hetkeseisu analüüs
3.6.1 Paiknemine ja üldandmete kokkuvõte
Sadamad* paiknevad Hiiumaa rannikul ebaühtlaselt (Joonis 3-1). 31-st sadamast, mille
hulka on arvatud ka iseseisvad sadamaosad, paikneb 4/5 avamere mõjude eest varjatumal
ranna-alal Väinamere ääres, kus rannajoon on hästi liigendunud ning turvalise sadamakoha
jaoks paremad tingimused.

Joonis 3-1. Hiiumaa sadamad ning nende asukohad

Ülaltoodud joonisel on hästi näha ka sadamate ebaühtlane administratiivne paiknemine, st
paiknemine Hiiumaa viie kohaliku omavalitsuse territooriumil (proportsioone vt Jooniselt 3-2).
Sellise paiknemise looduslike, ajalooliste ning sotsiaalmajanduslike tegurite uurimine jääb
väljapoole käesoleva töö piire, ehkki kindlasti on teemana huvipakkuv ja vääriks süvenemist.

___________________________
* Järgnevalt esitatud tekstis on nimede kordumise tõttu kasutatud nende lühendeid. Lühendite
selgitused ja loetelu leiab Lisast 1.
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Joonis 3-2. Hiiumaa sadamate jaotus omavalitsuste kaupa

10%

6%

Kärdla linn (2)

13%

Pühalepa vald (12)
39%

Käina vald (10)
Emmaste vald (4)
Kõrgessaare vald (3)

32%

Oma praeguse peamise tegevusvaldkonna poolest kuulub ligikaudu 60% Hiiumaa 31
sadamast kohaliku tähtsusega kala- ja paadisadamate hulka. Ülejäänud sadamate tegevus
on ühel või teisel moel spetsiifiline (vt Joonis 3). Erilisel kohal on AS Saarte Liinide
Heltermaa ja Sõru sadamad, mille kaudu toimub parvlaevaühendus mandri ja Saaremaaga.
Joonis 3-3. Hiiumaa sadamate jaotus peamise tegevusvaldkonna järgi (kokku 31)

1

1

Parvlaevasadamad

2
3

3

Kalalaevu teenindavad sadamad
Kohalikud kala- ja paadisadamad

2

Külalissadama nõuetele vastavad sadamad
Erakasutuses sadamad
Kaitseala sadam
19

Ehitamisel sadam

Kalalaevu teenindavad sadamad (3): kala-, kauba- ja külalissadamana tegutsev Lehtma
sadam ning eelkõige kala- ja remondisadamana tegutsevad Suursadam KK ning
Suursadam.
Kohaliku tähtsusega kala- ja/või paadisadamad (19): Kärdla VP, Kärdla SP, Hiiessaare,
Värssu, Vahtrepa, Kassari, Kassariotsa, Männiku, Puulaiu, Tärkma, Laidu, Orjaku FK,
Kõrgessaare sadam, Salinõmme TÜ, Salinõmme KK, Salinõmme PÜ, Haldi, Kalana, Sarve.
Külalissadama nõuetele vastavad sadamad, mis on kodusadamaks kohalike elanike alustele
ja kus on olemas vajalikud tingimused ka külalisaluste vastuvõtuks (2): Sõru MK, Orjaku
sadam.
Erakasutuses sadamad (3): Kata talu, Paadi kinnistu, Orjaku TK.
Hiiumaa laidude kaitseala sadam, erikasutuses (1): Salinõmme KA.
Ehitamisel sadam (1): Roograhu.
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Omandivormi alusel jagunevad Hiiumaa sadamad sarnaselt Eesti teistele piirkondadele,
kus samuti moodustavad ülekaaluka osa eraomandis olevad sadamad. Nii on Hiiumaa 31
sadamast eraomandis 22, seega ligikaudu ¾ sadamatest (Joonis 3-4). Riigi osalusega
aktsiaseltsidele kuuluvad sadamad on riigi vara, kuid äriõiguses käsitletakse neid sarnaselt
eraomandiga.
Joonis 3-4. Hiiumaa sadamate jaotus omandivormi järgi

10%

3%
Eraomandis
Munitsipaalomandis

16%

Riiklikus omandis
Jätkuvalt riigi omandis
71%

Eraomandis (22 sadamat): Kärdla VP, Hiiessaare, Roograhu, Suursadam, Suursadam KK,
Värssu, Vahtrepa, Sarve, Salinõmme KTÜ, Salinõmme KK, Salinõmme PÜ, Kassariotsa,
Orjaku FK, Orjaku TK, Kata talu, Puulaiu, Laidu, Haldi, Lehtma, Kalana, Kõrgessaare
sadam.
Munitsipaalomandis (5 sadamat): Kärdla SP, Orjaku, Kassari (KOV vallasvara, maa
ümbervormistamisel), Männiku (KOV vallasvara, maa ümbervormistamisel), Sõru MK.
Riigiomandis (3 sadamat): Heltermaa, Sõru PL, Salinõmme KA sadam.
Jätkuvalt riigi omandis (1): Tärkma sadam.

Sadamavaldajate hulgas moodustavad ligikaudu võrdse suurusega rühma äriettevõtted ja
MTÜ-d, kes korraldavad vastavalt 12 ja 10 sadama tegevust ning nende osakaal
sadamavaldajatest on kokku 71% (Joonis 3-5). Kolmanda suurema rühma sadamavaldajate
hulgas moodustavad eraisikud, kelle vallata on 6 sadamat. Riigiasutus, kohalik omavalitsus
ja külakogukond korraldavad tegevust kokku 3 sadamas. On mõistetav, et suuremate
käivetega sadamad on aktsiaseltside vallata, ülejäänute osas sõltub valik asjaosaliste
eelistustest.
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Joonis 3-5. Hiiumaa sadamate jaotus sadamavaldajate lõikes

Riigi osalusega AS

19%

7%

Muu AS

13%

OÜ
TÜ

3%
3%
3%

10%

FIE
MTÜ

7%

KOV

3%

Riigiasutus

32%

Külakogukond
Eraisik

Sadamad, kus valdajaks on riigi osalusega AS (2): Heltermaa, Sõru PL; muu AS (3):
Suursadam, Haldi, Lehtma; OÜ(3): Kassariotsa, Puulaiu, Roograhu; MTÜ (10): Kärdla VP,
Kärdla SP, Vahtrepa, Sarve, Salinõmme PÜ, Kassari, Kalana, Kõrgessaare, Männiku, Sõru
MK; TÜ (2): Suursadam KK, Salinõmme KTÜ; FIE(1): Hiiessaare; külakogukond (1):
Tärkma; omavalitsus (1): Orjaku; riigiasutus (1): Salinõmme KA; eraisik (6): Värssu,
Salinõmme KK, Orjaku TK, Kata talu, Paadi, Laidu.

Riiklikku sadamaregistrisse on kantud ja omavad sadamapassi (seisuga märts 2009) 3
Hiiumaa sadamat: Heltermaa, Lehtma ja Sõru. Vabariigi valitsuse korraldusega on määratud
akvatooriumi

piirid

Kõrgessaare,

Suursadama

ja

Orjaku

sadamale,

aga

muid

registritoiminguid ei ole neis sadamaregistri andmetel tehtud.

Detailplaneeringud on olemas 12 sadama kohta ja algatatud 2 sadama kohta - kokku
seega ligikaudu 50% sadamatest.

Arengukava üldjuhul vaatlusalustes sadamates ei ole. Siiski, nelja sadama esindajad
andsid jaatava vastuse, lisaks märgiti neljal juhul, et arengukava on koostamisel. Need
sadamad moodustavad 1/4 sadamate üldarvust.
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3.6.2 Sadamaala ja juurdepääs

Sadama territooriumi suurus on 2/3 sadamates vähem kui 1 ha, seejuures 13 sadamas
alla 0,5 ha ja 8 sadamas vahemikus 0,5-1 ha (Joonis 3-6). Kõige suurema territooriumiga on
Lehtma sadam, järgnevad Suursadam, Heltermaa ja Haldi sadam. Vahemikku 1-3 ha jäävad
6 sadama - Kalana, Kõrgessaare, Salinõmme TÜ, Sõru MK, Vahtrepa ja Värssu territooriumid.
Kui üleriigilises uuringus (United Partners, lk 19) on toodud Läänemaa ja saarte sadamate
keskmiseks territooriumiks ca 8000 m², siis Hiiumaa sadamate keskmine suurus käesoleva
uuringu andmete alusel on 10500 m², kuid kuna sadamate territooriumite suurused on väga
varieeruvad, siis on keskmisel suurusel mitte niivõrd sisuline, kuivõrd vaid statistiline väärtus.
Joonis 3-6. Sadamate jaotus territooriumi suuruse järgi
10%

3%
Alla 0,5 ha
42%

19%

0,5-1 ha
1-3 ha
3-8 ha
13 ha

26%

Akvatoorium on valitsuse korraldusega määratud 6 sadamale (Heltermaa, Lehtma,
Kõrgessaare, Orjaku, Suursadam ja Sõru), erinedes üksteisest suuresti ja jäädes 21,7 ha
(Heltermaa) ja 2,6 ha (Suursadam) vahele. Teiste sadamate osas saab pigem võrrelda
sadamabasseinide ligikaudseid pindalasid, kuna enamusel ei ole akvatooriumi kindlaks
määratud. Ka vajaks täpsustamist, kuidas erinevate sadamaosade vahel akvatooriumid
jagunevad. Võib siiski öelda, et 8 sadamas (29% sadamatest) on sadamabassein väiksem
kui 0,1 ha ja 11 sadamas (35 % sadamatest) on see vahemikus 0,1-0,3 ha.

Hiiumaa sadamate hulgas on kõige suurem osakaal sadamatel, kus maksimaalne süvis
sadamas on vahemikus 1-1,5 m (8), teise suure rühma (7) moodustavad sadamad, kus see
näitaja on kuni 1 m (Joonis 3-7). Kokku kuulub 49% sadamatest nendesse kahte rühma ja
neist enamus on kohalikud kala- ja paadisadamad, lisaks Salinõmme KA ja üks
erakasutuses sadam. Sadamaid, kus maksimaalne süvis võib olla 1,6 - 2,4 m on 5: Orjaku
FK ja Orjaku TK, Kalana, Roograhu, Haldi. Sõru PL, Sõru MK, Orjaku, Suursadam KK,
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Kärdla SP, Kõrgessaare sadam kuuluvad rühma, kus maksimaalne süvis jääb vahemikku
2,5- 4 m. Maksimaalne süvis sadamas üle 4 m on Heltermaal (4,2 m), Lehtmas (4,2 m) ja
Suursadamas (4,5 m). Kassari ja Paadi kinnistu sadamate kohta andmed puuduvad.
Joonis 3-7. Sadamate jaotus vastavalt maksimaalsele süvisele sadamas

6%

Kuni 1 m

23%

10%

1 - 1,5 m
1,6 - 2,4 m
19%

2,5 - 4 m
Üle 4 m
26%

Teadmata

16%

Sadamate jaotus maksimaalse süvise järgi faarvaatris (Joonis 3-8) erineb elpooltoodud
jaotusest - on sadamaid, kus faarvaater võimaldaks sissepääsu suurema süvisega alustele
kui sadamabasseini sügavus seda võimaldab, aga on ka sadamaid, kus faarvaater on
madalam (või ummistub) ja see on takistuseks sadamasse sisse- või väljapääsul. Suuremal
määral on faarvaater basseinist sügavam Kalana sadamas.

Faarvaater on basseinist

madalam Suursadamas, Haldi, Kärdla SP, Männiku sadamas, väiksemal määral Puulaiu,
Tärkma, Laidu sadamas. Kassari ja Paadi kinnistu sadamate kohta on andmed teadmata.
Joonis 3-8. Sadamate jaotus vastavalt maksimaalsele süvisele faarvaatris
6%
10%

Kuni 1 m
36%

1 - 1,5 m
1,6 - 2,4 m

23%

2,5 - 4 m
Üle 4 m
6%

19%

Teadmata

Sadama kaitstust tuulte ja lainetuse eest hinnati heaks 17 sadama puhul (55%), halvaks
1 sadama puhul (Kalana). Kõrgessaare sadamas võib sisekaisid pidada hästi kaitstuks,
väliskaisid mitte. Rahuldavaks hindasid kaitstust 2 sadama esindajad (Kärdla VP,
Hiiessaare), teatud tuultele avatuks 8 (Lehtma, Heltermaa, Sõru PL, Kassariotsa, Orjaku FK,
Kata, Värssu, Haldi).
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Faarvaatri tähistus puudub hetkel 11 sadamas, mis moodustab ca 1/3 sadamate üldarvust.
Käepäraste, mittestandardsete vahenditega on tähistatud 8 sadama faarvaatrid (Kärdla VP,
Hiiessaare, Vahtrepa, Sarve, Puulaiu, Kata, Tärkma, Laidu). Lateraalmärgistuse ja/või
liitsihtidega on tähistatud 10 sadama sisse- ja väljasõit (Suursadam, Suursadama KK,
Lehtma, Orjaku, Orjaku FK, Orjaku TK, Sõru PL ja Sõru MK, Heltermaa ja Kärdla Sp, kj
viimane on kasutatav ainult päevasel ajal.

Üldkasutatavatelt teedelt, sh avaliku kasutusega erateedelt, pääseb otse 19-sse vaatluse
all olnud sadamasse, see moodustab 61% sadamate üldarvust. Juurdepääs ülejäänud
sadamatesse on erateelt ja selliseid sadamaid on 12. Kaugus üldkasutatavast teest jääb
nende sadamate osas vahemikku 40 m - 1 km.

Juurdepääsuteid hinnati heaks 20 sadama puhul (65% vastajatest). Üldjuhul on need teed
mustkattega ja eratee osa (kui see on juurdepääsutee osa ja enamasti kruusakattega) on
lühike. Suursadama KK juurde sõitmiseks tuleb läbida Suursadama ala, kus teed vajaksid
sadamaesindajate hinnangul mustkatet. Kuigi Heltermaa sadamasse viib mustkattega tee, ei
saa küsitluse andmetel selle seisukorda heaks lugeda. Kruusakattega kohalike teede kaudu
pääseb 9 sadamasse (29%), sj on eratteede lõik 4 sadama juurdepääsul. Need sadamad
kuuluvad kõik kohalike kala- ja paadisadamate hulka.
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3.6.3 Sadamaehitised ja tingimused sadamates
Sadama kasutuselevõtu aega iseloomustades viidati sadama pikale ajaloole 10 sadama
puhul: Suursadam, Kõrgessaare, Sõru, Orjaku, Laidu (teated sadama kohta 16. sajandist);
Salinõmme, Sarve, Vahtrepa (17.-18. sajand); Kärdla, Heltermaa (19. sajand). Praegusel
kujul on sealsed hooned ja rajatised enamjaolt ehitatud siiski hoopis hiljem, peale II
Maailmasõja lõppu.

Olulisemate ehitiste rajamise aja järgi eristuvad II Maailmasõja järgses üle 60 aasta
pikkuses perioodis kolm rühma (Joonis 3-9). Kui kahe esimese ligikaudu 20-aastase etapi
jooksul (1945-1970 ja 1970-1992) ehitati enam-vähem tänapäevasel kujul välja vastavalt 13
ja 16 sadamat (94% käesolevas töös vaatluse all olevatest sadamatest), siis viimase 20
aasta jooksul on uutena rajatud vaid kaks sadamat ning rõhk on olnud varemehitatud
sadamate renoveerimistel ja ümberehitamistel.
Joonis 3-9. Hiiumaa sadamate jaotus olulisemate ehitiste rajamise aja järgi
6%
1945-1970

42%

1970-1992
52%

Peale 2000.a

Ajavahemikus 1945- 1970 rajatud sadamad/sadamaosad (13): Haldi, Heltermaa, Kalana,
Kassariotsa, Kata, Laidu, Puulaiu, Sarve, Suursadam, Suursadam KK, Sõru, Salinõmme
TÜ, Värssu.

Küsitluse andmetel on neis sadamates viimase kümmekonna aasta jooksul aset leidnud või
käimas järgmised olulisemad ehitus- või rekonstrueerimistööd:

Heltermaa sadama

valgustus, sadevete süsteem, kaide elektri- ja veevarustus, jahisadam, sadamaala
rekonstrueerimine, Kalana paadikuur, promenaad, Kassariotsa kaid ja saun,

setetest

puhastamine, Kata talu paadikuur ja võrguhoone, Suursadamas kalatöötlemistsehh,
Suursadama olmeruumide ümberehitus,

Sõru sadama tormikahjustuste likvideerimine,

kaldakindlustus, teed, platsid, Salinõmme TÜ tormikahjustuste likvideerimine, aed, värav,
Värssu sadama kuur jm.
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Ajavahemikus 1970-1992 rajatud ehitistega sadamad/sadamaosad (16):

Kõrgessaare,

Kärdla SP, Kärdla VP, Lehtma, Orjaku, Orjaku TK, Orjaku FK, Männiku, Kassari, Paadi,
Salinõmme KA, Salinõmme PÜ, Salinõmme KK, Sõru MK, Tärkma, Vahtrepa.

Neis sadamates on küsitluse andmetel viimase kümmekonna aasta jooksul aset leidnud või
käimas

järgmised

välisveevarustus

olulisemad

ja

ehitus-

–kanalisatsioon,

või

rekonstrueerimistööd:

tormikahjustuse

likvideerimine,

Kõrgessaare
väravahoone

kapitaalremont, Kärdla SP paadikuur, süvendamine, Kärdla VP kaide rekonstrueerimine,
Lehtma kaide remont, voolu- ja veetrasside renoveerimine, Orjaku sadama tormikahjustuste
likvideerimine, kaldakindlustus, Orjaku TK ehitiste rekonstrueerimine, Männiku puukai ja
sadamahoone remont, Salinõmme KA kai, slipp, paadikuur, jäätmemaja, Sõru MK
paadikuuri renoveerimine, remondihall, Tärkma kanali süvendamine, Vahtrepa sissesõidu
süvendamine jm.

Ajavahemikus 1992-2009 rajatud ehitistega sadamad (2): Hiiessaare, Roograhu. Mõlemad
sadamad on veel ehitusjärgus.

Olulisi investeeringuid sadamaehitistesse viimase 10 aasta jooksul nimetati 24 sadama
puhul (77% sadamatest), loetleti 42 erinevat objekti. Investeeringute suuruse kohta esitatud
andmed olid siiski ebatäpsed ega võimalda adekvaatseid järeldusi teha. Ilmne on, et mõne
väikese sadama jaoks on mõnetuhande kroonine väljaminek oluliseks investeeringuks,
suuremates sadamates mõõdetakse tööde maksumusi miljonite kroonidega. Investeeringute
struktuuri viimase 10 aasta jooksul iseloomustab joonis 3-10.
Joonis 3-10. Hiiumaa sadamates viimase 10 aasta jooksul tehtud olulisemate investeeringute
jagunemine investeeringuobjektide liigi järgi
Kaid, kaldakindlustused

12%
29%
14%

Remondihallid
Muud sadamahooned
Tööstushoone

7%

5%

Väikeobjektid

2%
Süvendamine
31%

Infra (elekter, vesi, teed)
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Arvestamata tehtud tööde maksumusi, saab küsitluse põhjal öelda, et vaadeldaval perioodil
on rohkem tegeldud hoonete ehitamise või remontimisega. See osa moodustas ca 1/3
viimase 10 aasta jooksul sadamates tehtud investeeringuobjektidest. Eraldi on joonisel välja
toodud 2 remondihalli. Esile on joonisel toodud ka ainus tööstushoone, mis sadamates
viimase 10 aasta jooksul ehitati. Kaid ja kaldakindlustused olid investeeringuobjektiks veidi
harvem

kui

hooned,

moodustades

29%

kõigist

objektidest.

Vähem

olid

investeeringuobjektiks süvendustööd (14%) ning erinevad elektri-, vee- ja teetööd (12%). 3
korral toodi investeeringuobjektidena esile väikeobjekte.

Kaide üldpikkuse järgi jaotuvad Hiiumaa sadamad viide rühma (Joonis 3-11). Pikimad kaid
on Lehtma sadamas, Suursadamas ja Heltermaa sadamas. Nii Lehtmas kui Suursadamas
on 7 kaid, kuid täiesti erinev kaipaigutus loob erinevad tingimused vastuvõetavate aluste
teenindamiseks.

Sadamaid, kus kaipikkus on 100 m ja 200 m vahel, on 6: Kalana,

Kõrgessaare, Sõru PL, Sõru MK, Orjaku ja Orjaku TK. Kõige suurem on nende sadamate
rühm (14 sadamat e 45% kogumist), kus kaide üldpikkus on 50-100 m. Sadamaid, kus
kaide üldpikkus on kuni 50 m, on 8 ning nad moodustavad veerandi Hiiumaa sadamatest.
Kahte viimatinimetatud rühma kuuluvad kohalikele kala- ja paadisadamatele lisaks ka
Suursadam KK (50-100m) ja Salinõmme KA sadam (kuni 50m) .
Joonis 3-11. Sadamate jaotumine kaide üldpikkuse järgi
10%
26%

Kuni 50 m

19%

50-100 m
100-200 m
Üle 300 m
45%
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Kaide konstruktsiooni põhielemente arvestades jaotuvad Hiiumaa sadamad neljaks
suuremaks rühmaks (Joonis 3-12).
Joonis 3-12. Sadamate jaotumine kaide konstruktsiooni põhielementide alusel

29%

Terasvaiad ja betoon
46%

Kividega täidetud kärgkastid
Puitkaid

19%

Muud

6%

Sadamad, kus valdavalt on kaide ehitamisel kasutatud metallsulundseina ja/või terasvaiade
vahele vertikaalselt asetatud betoonpaneele, moodustavad suurima rühma - 46% kõigist
sadamatest. Siia kuuluvad 14 sadamat nii kohalike paadisadamate kui kaubasadamate
hulgast: Lehtma, Heltermaa ja Sõru PL, Kõrgessaare, Suursadam KK, Salinõmme TÜ,
Salinõmme KK, Salinõmme PÜ, Orjaku FK, Orjaku TK, Sõru MK, Haldi, Hiiessaare ja
Roograhu sadam. Lehtma sadamas paigaldatakse purjekatele ja mootorpaatidele suveks
ujuvkai. Orjaku TK ja Sõru MK sadamates on kaisein kaetud puitlaudisega. Tihti on uued
kaid rajatud vanade puitkärgkastidest kaide peale.

Kividega täidetud puitkärgkastid on peamiseks konstruktsioonielemendiks Suursadamas (nii
on ehitatud sealsest 7-st kaist 6), samuti Sarve sadamas.

Sadamaid, kus kaid on ehitatud puidust, on 6: Värssu, Kassariotsa, Puulaiu, Tärkma, Laidu
ja Salinõmme KA sadam. Puidust kaid on ka Männiku ja Kassari sadamas, aga kuna seal
on lisaks ka teistsuguse konstruktsiooniga kaid, siis on nimetatud sadamad liigitatud
"muude" rühma kuuluvaks.

Muude sadamate rühmas (9 sadamat) on kaide ehitamisel kasutatud mitmesuguseid
kombinatsioone ja ehitusviise, nt üksteisele asetatud betoonplokke ja paneele (Kärdla VP,
Kassari), osaliselt vertikaalseid betoonpaneele, osaliselt puitu (Männiku, Kärdla SP),
puitlaudisega kaetud betoonujuvkaisid

kõrvuti puitkärgkastide ja svellerdatud kaiseinaga

(Orjaku). Paadi kinnistu sadama kohta täpsemad andmed puuduvad.
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Kaide seisukorda iseloomustasid küsimustikule vastajad heaks 6 korral (19% vastanutest),
rahuldavaks 6 korral (17%), remontivajavaks 11 korral (35%), halvaks 2 korral (6%), kaide
ehitustööd on käimas 5 sadamas (17%), hinnang puudus 2 korral (6%).

Üleriigilise uuringu tulemused näitasid, et kaide olukorda pidas mitterahuldavaks 67%,
rahuldavaks 26% ja heaks 7% vastanutest (United Partners, lk 24). Käesoleva töö raames
kogutud hinnangud kaide seisukorra kohta ei ole nii kriitilised, kuid 41% sadamate
esindajatest on esile toonud vajaduse kaisid remontida või renoveerida.

Ruumid sadama töötaja(te)le on olemas ja kasutusel 10 sadamas - eelkõige neis, kus
osutatakse sadamateenuseid. 12 sadamas on sadamahoones olemas puhke- ja/või
olmeruumid, mida ligikaudu pooled vastajad pidasid amortiseerunuks või remontivajavaks.
Sadamaid, kus taolised sadamahooned puuduvad, oli 9. Jaotust iseloomustab joonis 3-13.
Joonis 3-13. Sadamate jaotus sadamahoone olemasolu ja kasutamisotstarbe järgi
3%
Olemas töö-, puhke- ja olmeruumid

32%

26%

Olemas puhke- ja/või olmeruum
Sadamahoone puudub
Andmed puuduvad
39%

Kala vastuvõtt ei ole võimalik Heltermaa ja Sõru PL sadamates, kus saab toimuda ainult
kala ümberlaadimine. Suurimas Hiiumaa kalasadamas - Lehtmas - on sadama
lossimiskaidel olemas vajalikud seadmed, kuid need ei kuulu sadamale, vaid AS Hiiu Kalale.
Suursadamas saab autokraanaga lossida kõigilt 7 kailt, aga seda võimalust kasutatakse
harva. Suursadama Kalakailt saab lossida kogu pikkuse ulatuses, seda korraldab OÜ
Berkam, kellele kuuluvad ka vastavad seadmed. Ülejäänud sadamates piirduvad enamasti
kala vastuvõtmise/lossimise võimalused kala käsitsi tõstmisega paadist kaile. Selliseid
sadamaid on 24 ja need moodustavad 77% e üle 3/4 Hiiumaa sadamatest (Joonis 3-14).
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Joonis 3-14. Sadamate jaotumine kala vastuvõtu võimaluste järgi
6%

6%
10%
Ainult ümberlaadimine
Seadmetega
Käsitsi
Andmed puuduvad

78%

Kala jahutamise, külmutamise, hoidmise ja töötlemise võimalused küsitluse andmetel
Hiiumaa sadamates kohapeal puuduvad. Erandiks on Suursadam, kus paikneb OÜ
Berkamile kuuluv kalatöötlemistsehh ja kus on olemas kõik vajalikud ruumid, masinad ja
seadmed kala nõuetekohaseks käitlemiseks.

Merest toodav kala müüakse kalalaevadelt peamiselt hulgi Lehtmas ja Suursadamas. Hulgi
müüakse ka paatidelt, juhul kui kala on, seda võimalust nimetati 2 sadamaga seoses
(Vahtrepa ja Salinõmme TÜ), kuid peamiselt müüakse kala paadist otse ostjale - seda
nimetati 9 sadamaga seoses (st 1/3 sadamatest): Kalana, Kärdla VP, Hiiessaare, Vahtrepa,
Salinõmme TÜ, KK ja PÜ, Orjaku FK, Tärkma.

Müügivõimalused puuduvad küsitluse

andmetel 16 sadamas (52% sadamatest).
Joonis 3-15 Sadamate jaotumine kala müügi võimaluste järgi
6%

10%

Hulgi kalalaevadelt
Otse paadist ostjale

29%
Müügivõimalused puuduvad

55%

Vastamata
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Hooned või ruumid kalapüügivarustusele on olemas 13 sadamas (45%): Kõrgessaare,
Kärdla VP, Hiiessaare, Vahtrepa, Männiku, Sarve, Salinõmme TÜ, Kata, Tärkma, Värssu,
Laidu, Suursadam KK ja Suursadam, kuid pooltes neist ei ole suurus ja seisukord vastajate
arvates rahuldav. Koht kalapüügivarustusele puudub 16 sadamas (52%), millest 8 kuuluvad
kohalike paadi- ja kalasadamate hulka. 2 sadama kohta info puudub.
Joonis 3-16 Sadamate jaotus kalapüügivarustuse hoidmise ruumide alusel
6%
Olemas
42%
Puuduvad
52%
Vastamata

Remondi- ja paadiehitustöökojad on vajadustele vastavalt olemas 4 sadamas laevaremondile spetsialiseerunud Suursadamas, Sõru MK ja Orjaku TK ja Hiiessaare
sadamas. Võimalust teha remonttöid paadikuuris nimetati 2 sadama puhul. Väljas, platsil,
tehakse remonttöid 6 sadamas. Remondivõimalused puuduvad küsitluse andmetel 17
sadamas, seega pooltes sadamates (52%) ja 2 sadama kohta info puudub.

Veeskamisvõimalused on olemas 24 sadamas (77% sadamatest) - alates 200 t
kandevõimsusega slipiteest Suursadamas kuni looduslikult lauge kaldani, mida saab
kasutada paadi vettelükkamiseks (Värssu, Sarve, Salinõmme TÜ jt). Vahepeale jäävad
kraanaga kailt tõstmise võimalused ja betoonist slipid 8 sadamas: Suursadamas, Sõru MK,
Kärdla SP, Kärdla VP, Hiiessaare, Vahtrepa, Salinõmme KA ja Orjaku sadamas.
Veeskamisvõimalused puuduvad 6 sadamas, ent need on olemas naabruses (nt
Suursadama KK, Orjaku TK, Salinõmme PÜ) või ehitamisel (Roograhu). Ka Heltermaa ja
Sõru PL sadamas puuduvad veeskamisvõimalused. Paadi kinnistu paadisadama kohta info
puudub.

Talvel saab aluseid hoida sisetingimustes 6 sadamas (alused mitte üle 10 m) - sobivad
hooned on selleks olemas Suursadamas, Kärdla SP, Hiiessaare, Vahtrepa, Salinõmme KA
ja Kata talu sadamates. Kai peal hoidmise võimalus on 13 sadamas, talvehoiuvõimalused
puuduvad 11 sadamas, st ligi 1/3 sadamatest. 1 sadama kohta info puudub.
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Elektrivarustus on olemas 27 sadamas, sj on kaldavool olemas 12 sadamas e alla pooltes
elektrivarustusega sadamates. Elektrivarustus puudub 4 sadamas: ehitusjärgus olevas
Roograhu sadamas, Tärkma sadamas, Orjaku FK (olemas lähinaabruses) ja Laidu
sadamas.
Joonis 3-16. Elektrivarustus sadamates

Joonis 3-17. Veevarustus sadamates
6%

13%

Vesi olemas

Elekter
olemas

32%

Elekter
puudub

Vesi puudub
62%
Andmed
puuduvad

87%

Joogivesi on olemas 19 sadamas (61%), aga puudub 10 sadamas. 2 sadama kohta
andmed puuduvad. Veeta on Kärdla VP ja Kärdla SP sadamad, Roograhu, Vahtrepa,
Salinõmme KA, Salinõmme PÜ, Männiku, Orjaku FK, Tärkma ja Laidu sadamad.

Valgustatud on 17 sadamat (55%). Valgustus puudub 11 sadamas. 2 sadama kohta
andmed puuduvad.

Jäätmete äraveo lepingud on sõlmitud 14 sadamal, e ligikaudu pooltel. Kahjuks jäeti
küsimustikus enamasti vastamata küsimusele reovee käitlemise kohta ja seetõttu ei saa
seda osa jäätmemajandusest iseloomustada.

Mis puudutab reostustõrje vahendeid, siis need on küsitluse andmetel olemas 6 sadamas
(19%) - Heltermaa, Sõru PL, Suursadam, Lehtma, Sõru MK ja Orjaku sadamas.

Tankimise võimalustest kasutatakse Hiiumaa sadamates suuremate kütusekoguste puhul
tankurauto tellimist, väiksemate koguste puhul tuuakse kütus kanistritega. Sadamates
tanklad puuduvad.

Sidepidamiseks on mobiillevi kõigis sadamates olemas. Tavatelefoni ja internetiühenduse
kohta on andmed analüüsi tegemiseks ebapiisavad. Raadiosidet kasutatakse igapäevaselt
Suursadamas, Lehtma, Heltermaa ja Sõru PL sadamas, kus peetakse ühendust kala- ja
kauba- ja parvlaevadega.
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Aastaringselt valvatud on Heltermaa, Sõru PL, Lehtma ja Suursadam. Hooajal on päevane
valve Sõru MK ja Orjaku, Kärdla VP ja Puulaiu sadamas. Territoorium on aiaga piiratud ning
värav lukus - nii on valve korraldatud 7 sadamas (Sarve, Salinõmme TÜ ja KK, Salinõmme
KA ja Salinõmme PÜ, Vahtrepa ja Männiku). Omanikuvalve on 2 erakasutuses olevas
sadamas. 11 sadamas (35%) küsitluse andmetel valve puudub. 2 sadama kohta puuduvad
andmed.

Sadama kasutamisest langeb 50% või enam suvehooajale 17 sadamas (55% sadamate
üldarvust). Nendest 5 sadama puhul märgiti, et sadam leiab kasutamist ka talvel:
Suursadam, Kärdla SP, Roograhu, Salinõmme TÜ ja KK. Aastaringselt ühtlaseks hinnati
sadama kasutamist 4 sadama puhul (13% sadamate üldarvust) – Heltermaa, Sõru PL,
Lehtma ja Orjaku TK. Suuremal-vähemal määral ühtlaseks perioodil kevadest sügiseni
hinnati sadama kasutamist 8 korral (26%). Kahe sadama kohta andmed puuduvad.

Tingimused kohalikele elanikele paatide hoidmiseks või veeskamiseks ja vaba aja
veetmiseks on olemas 23 sadamas (3/4 sadamatest). Sellised tingimused hetkel puuduvad
Heltermaa, Sõru PL, Salinõmme PÜ, Salinõmme KA, Orjaku TK, Paadi kinnistu, Kata talu ja
Roograhu sadamas.

Tingimused mereturistidele on küsimustikule vastajate arvates olemas 12 sadamas (39%).
Nimetatud tingimuste üksikasjalist loetelu ülevaatest ei selgu, eelkõige on tuginetud
külalisalustele pakutavate kohtade arvule (Suursadam, Kõrgessaare, Lehtma, kõigis ca 20
kohta, Kärdla VP 10 kohta, Hiiessaare, Salinõmme TÜ ja Salinõmme KK). Sõru PL, Sõru MK
ja Orjaku sadam pakuvad mereturistidele laiemat teenustepaketti.

Tingimused maadpidi liikuvate turistidele on lisaks parvlaevaliini teenindavatele
Heltermaa ja Sõru PL sadamatele olemas veel 14 sadamas, kokku seega 16 sadamas (52%
kogumist). On majutuskohti (Sõru MK, Orjaku, Puulaiu), on kohti karavanautodele (Orjaku,
Lehtma). Pakutakse võimalust telkida, grillida, harrastada veesporti, sõita merele ja laidudele
jm. Silma torkas, et toitlustuskohta nimetati vaid 3 sadamaga seoses - Heltermaa, Sõru MK
ja Suursadam. Sadamates korraldatakse üritusi (mitte ainult turistidele), Suursadama
Kalakail on olemas sadamateatri kogemus, Suursadamas ja Sõru Merekeskuses on
muuseumid.
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3.6.4 Kitsaskohad ja tulevik vastuste põhjal
Sadamaga seotud peamiste kitsaskohadena nimetasid sadamate esindajad ühtekokku 50
asjaolu, mõne sadama kohta vähem, mõne kohta rohkem. Õigupoolest võib eelnevatele
küsimustele antud vastusteski leida rohkesti viiteid ebarahuldavale olukorrale sadamas, kuid
peamiste kitsaskohtade esiletoomine piiritleb teemad, mis vastajate arvates sadamate
edasises tegevuses esmajoones lahendamist vajavad või mis määravad ära sadamate
kasutamisvõimalused. Esile toodi oma ulatuse poolest väga erinevaid asjaolusid, mis
alljärgnevalt on liigitatud üheksasse valdkonda kuuluvaks (sulgudes on väljavõtted
vastustest) ja üldist jaotust iseloomustab joonis 3-18:
Joonis 3-18. Esiletoodud kitsaskohad sadamates

Looduslikud tegurid
Kala vähesus
8%

10%

12%

Raha vähesus
12%

Ehitiste lagunemine
Hoonete, ruumide puudumine

8%
20%

Tööde korraldamine
Vähene sügavus

4%

16%

Infra puudumine

10%

Muud

1. Ebasoodsad looduslikud tegurid (10%): Kärdla SP (liiva ladestumine sadama
suudmele), Hiiessaare (kõrge veeseis), Tärkma (iga-aastane kanali puhastamine),
Salinõmme KA (mudast puhastamine iga 3 a tagant), Laidu (rüsijää lõhub silda);
2. Kala vähesus (12%): Haldi, Sarve, Värssu, Laidu (kala vähe), Salinõmme TÜ,
Salinõmme KK (kuna kala on vähe, on kaluritel vähe huvi sadama arendamiseks);
3. Raha vähesus e vajalike investeeringute suur maht (8%): Haldi (sadama taastamine
investeerimismahukas), Kalana (suur investeeringute vajadus), Sarve (raha vähe),
Männiku (lõhkamine kallis töö, lisaks suur asjaajamine);
4. Ehitiste lagunemine (16%): Haldi (hooned 100% amortiseerunud), Suursadam KK
(kai vajaks juba praegu remonti, et ennetada suuremat lagunemist, kalurite
olmetingimused vajavad kindlasti parandamist, hoone on amortiseerunud), Vahtrepa
(kai remont), Sarve (ehitised lagunevad), Puulaiu (kaide seisukord), Värssu (ehitised
lagunevad), Salinõmme PÜ ( uue puitkai ehitus);
5. Hoonete,

ruumide

puudumine

(10%):

Kärdla

VP

(puudu

korralik

abihoone/töökoda/jahutusruum), Lehtma (oluline vajadus kiirelt renoveerida kalurite
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puhkemaja- baar), Suursadam KK (olmeruumid ja muud tingimused mereturistidele),
Sõru MK ( tankla vajadus väga suur, praegu puudub saun, oleks vaja);
6. Tööde

korraldamine,

koordineerimine

(4%):

Kõrgessaare

(kogu

rekonstrueerimisprojekti realiseerimine, et saaks sadama avada kõigile huvilistele),
Heltermaa (ümberehitus);
7. Sadama või faarvaatri vähene sügavus (20%): Kärdla VP (süvendamine), Roograhu
(sadamasse sissesõidutee sügavus), Vahtrepa (madal ja pikk sissesõit), Suursadam
(sissesõidu faarvaater rohelistel liinidel hakkab pärssima sadama arengut, kuna
uuemad kalalaevad on suurema süvisega), Salinõmme TÜ, Salinõmme KK
(mereturismi arenguks seab piirid ette madal meri ja sissesõidusüvis), Salinõmme
PÜ (sadama süvendamine), Kassariotsa (piiratud süvis), Männiku (kanali sügavus
liiga väike, vajaks lõhkamist, see kallis töö, suur asjaajamine), Puulaiu (süvis);
8. Infrastruktuuri puudulikkus (12%): Kärdla VP (3 faasiline elekter ja puhas mage vesi),
Lehtma (vajadus välja ehitada nõuetekohane parkla, renoveerida kaivalgustus jm),
Suursadam KK (juurdepääsutee ja territooriumi kruusakattega ala tuleks asfalteerida
või katta mustkattega), Vahtrepa (sadamas puudub vesi);
9. Muud (8%): Orjaku (kaikohti vähe), Laidu (ei tea, kuidas edendada), Kata (ala vajab
haljastamist, keeruline pinnas), Kärdla VP (kitsaskohaks kaitsemuulid);

Vastused küsimusele, millisena kujutletakse sadamat 10 aasta pärast, olid vaoshoitud ja
lühidad. Kui varasematel aastatel, mil riigi majanduselu arenes tõususuunas, nappis
investeeringuid sadamatele, siis praegustel kriisiaegadel saab tõenäoliselt teha kulutusi
endisest vähem. Ometi võib 93% vastustest liigitada positiivseteks – olemas on soov
sadamat arendada. Ka nende vastuste puhul, kus nähakse võimalust, et sadama tegevus ei
jätku senisel viisil, on viidatud uute lahenduste olemasolule. Vastajaid oli 27 sadamast,
nimetusi 36 ning need jagunesid 8-sse rühma (sulgudes on väljavõtted vastustest):
1.

Samasugune sadam (21%): sama vilgas mitmefunktsionaalne sadam (Lehtma);
töökorras,

normaalselt fuktsioneeriv sadam (Heltermaa); hästitoimiv ühenduse

pidamise sadam (Sõru PS); samasugune (Kassariotsa); oleks edasi nagu praegu
(Männiku); heas korras, oma pere ja lähikonna tarbeks (Kata); kalanduse poole
pealt - kodusadamaks 2-3 kalapaadile, kui kalavarude seis paraneb (Suursadam KK);
korralik sadam (Tärkma);
2.

Plaanis korrastada, laiendada (17%): turvaline väikesadam kalurite ja merehuviliste
alustega; (Salinõmme KK ja TÜ); 10 aasta pärast on Sarve sadam jõudnud 5
korralikuma sadama hulka Hiiumaal (Sarve); arenenud väikesadam (Hiiessaare);
kaasaegne kala- ja külalissadam (Kõrgessaare); kohaliku kalasadamana (Haldi);

130

3.

Nimetatud ehitisi (17%): Kai on remonditud, sadamahooned samuti. Sadamas on
korralik puurkaev ja jäämasin. Sadama kõrvale on valatud uus slipp (Vahtrepa);
olemas uus sadamahoone, laienenud kaid (Orjaku); Koostöös vallaga on idee koht
korrastada, paadisild uuendada, varustada lautrikoht elektrivalgustusega (Värssu);
puitkai

on

ehitatud

uus,

betoonkai

renoveeritud,

vana

sadamahoone

renoveeritud,kaluritele loodud esmasedki olmetingimused (Salinõmme PÜ); välja
ehitada praegusest NWpoolsesse kaiotsa väikekalapaatide sild/kai (Haldi); tankla
vajadus väikealustele, saun puudub praegu, seda vaja, remondikai väljaehitamine
remondihalli ette tulevikus vajalik (Sõru MK);
4.

Sadam on meeldivaks paigaks (13%): meeldiv ajaveetmise, töö- ja puhkekoht, kuhu
ei ole häbi tulla ei endal ega külalisel (Kärdla VP);

üks Eestimaa kaunimatest

väikesadamatest

kohalikele

(Kalana);

paadihoidmise

koht

inimestele

ja

suveturistidele mereliste lõbustuste pakkumise koht (Puulaiu); lastele on ehitatud kiik
ja mänguplats (Vahtrepa); kõik Laidu mäel asuvad hooned on taastatud vastavalt
muinsuskaitse poolt kinnitatud projektidele ( neljal hoonel taastamise projekt olemas),
kohast on kujunenud ilus miljööväärtusega ala (Laidu);
5.

Oluliselt suurem rõhk harrastusalustele, mereturistidele (6%): tuntud ja arvestatav
väikesadam mereturistidele, kus on arvestatud mereturistide vajadusi, suve jooksul
külastab

sadamat

mõnikümmend

külalisalust,

sadam

on

kodusadamaks

lähiümbruses või mujal Hiiumaal elavate inimeste huvipaatidele (10-15 tk),
tingimused külalisaluste vastuvõtuks loodud - võibolla koostöös teiste sadamaosade
omanikega ( Suursadam KK); võimalus vastu võtta mereturiste, (Salinõmme PÜ);
6.

Laiendada teenuseid (17%): pakkuda võiks aluste ületalve hoiustamist ja hooldus-ja
remonditeenust (Salinõmme KK ja TU); lähedalasuvad laiud soodustavad mere-ja
loodusturismi (Salinõmme KK ja TÜ); pakkuda ekskursioone Väinamere laidudele
(Salinõmme PÜ); heas korras sadam koos väljaarendatud väiketootmisega (Orjaku
TK);

7.

Hea maine (3%): austatud koostööpartner teiste Hiiumaa ettevõtetele (Roograhu);

8.

Sadamas olulised muudatused (6%): kui sissesõit jääb samaks ja laevastiku areng
jätkub samas tempos (süvis suureneb), siis väikeste huvialuste sadamana, kus muu
teenindus on kokkukuivanud (Suursadam); 10 a pärast on juba uus Kärdla sadam
(Kärdla Svertpaadisadam).
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4. Hiiumaa lautrikohtade ülevaade

1

2

3

Det.plan

Asukoht ja
katastritunnus

Omandivorm

Lautrikoha
nimi

KIS kood

4.1 Pühalepa vallas paiknevad lautrikohad

Kaugus avalikust
teest
6

Juurdepääsutee kate,
seisukord,
piirangud

Tähistus ja
sügavus kalda
ääres, sisse- ja
väljasõidul

Paadi
vetteviimise
tingimused

4

5

7

8

Andruse
talu
lautrikoht

Sarve küla,
Pühalepa vald
63902:001:1571

E

Ei

350 m
riigimaanteest
(Sarve teest)

Eratee läbi
eramaa ja
õue,
metsatee

Kalda ääres
madal,
sissesõit 1 m,
tähiseks suur
kivi, kivisild

Süvendatud

Hausma
lautrikoht

Hausma küla,
Pühalepa vald
63901:001:1070

E

Ei

100 m

Eratee,
pinnastee,
rahuldav

Tähistamata.
Kivirida, 0,5
m

Abiks
paadikärud,
traktor
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9

Infrastruktuur ja
ehitised
10

Alajaamani 3
km, vesi talu
õuel, Elisa
on, EMT
v.halb.
Hooned
puuduvad.
Elamu kilbist
maakaabel.
Veetrass
elamu
puurkaevust.
Jäätmed
konteinerisse
Kuivkäimla.
GSM levi
hea.
Paadikuur.
Püstkoda.
Lõkkeplats,
Kiik. Kivirida

Kasutamine jm
11

Kasutusel juba enne
kolhoosiaega. Praegu
erakasutus, 2 paati

Kasutusele võetud 1980.
Käsil paadikuuri
rekonstrueerimiseks ehitusloa
taotlemine. 5 paati

4

5

6

7

Hellamaa
lautrikoht

1

Hellamaa küla,
Pühalepa vald
63901:003:0881

2

3

M

Ja

Juurde-pääs
kohalikult teelt

Kruus,
pinnastee,
mere pool
vajunud

Meri madal,
ei kasutata

8

Puuduvad

Läheduses
külaplats,
istumis- ja
grillikohad,
käimla. Seal
ka elekter,
vesi allikast

Looduslikult kaunis.
Puhkamise ja ürituste
korraldamise koht

Kalda talu
lauter

Salinõmme küla,
Pühalepa vald
63902:001:2300

E

Ei

Kohalikust
teest 300 m

Kruus,
rahuldav

Tähistamata,
kividest
laotud lauter,
normaalveeg
a saab
lappajaga
juurde

Väikestele
paatidele
normaalsed,
käsitsi

Elekter, vesi,
hooned
puuduvad,
GSM levi
olemas

XIX sajandil käisid Käina
mehed juba siia püügil,
Erakasutus + purjelaudu,
kalapüüdjaid

Kukka
lautrikoht

Kukka küla,
Pühalepa vald
-

J
R
O

Ko
ost
am
isel

Kohalikust
teest 200 m

Pinnastee

Tähistamata.
Süvendatud
1m

Olemas slipp

Elektrikaabel
veetud. GSM
levi on.
Puidust
paadisild (15
m)

Vana koht. Mõned paadid

Salinõmme
puhkekeskuse
lautrikoht

Salinõmme küla,
Pühalepa vald
63902:001:0074

E

Alg
ata
tud

Kohalikust
teest 200 m

Eratee

Andmed
puuduvad

Andmed
puuduvad

Andmed
puuduvad

Puhkekeskuse külalistele
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9

10

11

1

2

4

5

Säärenina
lautrikoht

Suuresadama
küla, Pühalepa
vald
63901:001:2040

3

R

Ei

Osaliselt
eratee.
Riigimaanteest
ca 2,7 km

6

Eratee kruus ja
metsatee

7

Tähistamata.
Madala
veega vaja
paati pikalt
lohistada

8

Käruga,
käsitsi.
Kiviklibune
rand

Elekter, vesi
puuduvad.
RMK
lõkkekoht
(käimla, grill,
istumiskoht)
Levi olemas

Käib palju puhkajaid.
Kalapaate 2-3

Tõrvanina
lautrikoht

Tareste küla,
Pühalepa vald
63901:001:0421

R

Ja

Avalik tee viib
rannani

Kruusakate

Tähistamata.
Madal, paar
luidetmadalikku.

Käruga,
käsitsi, saab
kasutada
laudteed

Olenevalt hooajast ja ilmast

Tähvanina
lautrikoht

Kuri küla,
Pühalepa vald
63901:001:5160

E

Ja

Kohalikust
teest 500 m

Eratee,
kruus, hea

Tähistamata.
Sideputka.
Väikestele
paatidele
piisab, ca 1m

Käruga,
käsitsi

Elekter, vesi
puuduvad,
levi olemas.
RMK
telkimisala käimla, grill,
istumiskohad
Elekter, vesi,
ehitised
puuduvad.
Levi olemas
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9

10

11

Kohalikele kalameestele, 3-4
paati

3

Det.plan

Asukoht ja
katastritunnus

Omandi-vorm

Lautrikoha
nimi

KIS kood

4.2 Käina vallas paiknevad lautrikohad

Kaugus avalikust
teest

Juurdepääsutee kate,
seisukord,
piirangud

Tähistus ja
sügavus kalda
ääres, sisse- ja
väljasõidul

Paadi
vetteviimise
tingimused

Kasutamine jm

1

2

4

5

6

7

8

10

11

Mustrahu
(Taguküla)
lautrikoht

Kassari küla,
Käina vald
36802:003:1680

E

Ei

Eratee
avalikus
kasutuses, 1,6
km

Pinnastee,
sügavad
vaod,
halb.

Kanali
välimises
otsas vaia
otsas vilkuv
lamp. Kanalis
1,5 m,
välimises
otsas 0,5 m.
Maamärkidek
s kabel,
Äideniidi nurk
ja kuur.

Käsitsi ja
käruga
kaldalt

Alajaam 1
km, vesi
puudub, levi
on.
Remonivajav
kuur.

Võeti kasutusele 1960-te
lõpus. Ajalooline koht on
Männisrahul. Ajalugu tunneb
Meinhard Elmi. Viimane
invest. 1993 teeparandus. 56 paati

Tamme
talu lauter

Orjaku küla,
Käina vald
36802:003:0237

E

Ei

Kohaliku
maanteeni
700m

Eratee,
kruus

Tähistamata.
Sissesõit 0,8
m,
süvendatud
randumiskoh
as ca 1 m

Paat kaldalt
käsitsi vette

Elekter ja
vesi ca 20 m
kaugusel
puhkehoones
GSM levi
olemas

Erakasutuses

Vesigari
lauter

Orjaku küla,
Käina vald
36802:003.0552

E

Ei

100m

Eratee,
pinnastee

Tähistamata.
Sissesõit 0,5
m, lautris
sees 1,5 m.
Süvendamine 2003

Käsitsi
kaldalt

Elekter, vesi
100 m
kaugusel.
Levi olemas.
Paadisild.

Erakasutuses, 1 paat;
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9

Infrastruktuur ja
ehitised

1

Priidiku
kinnistu
lauter

2

Orjaku küla,
Käina vald
36802:003:2850

3

4

5

E

Ja

6

1km avaliku
teeni

7

8

Eratee,
kruusa- ja
pinnastee

Tähistamata.
Ca 1 m
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9

Käsitsi,
kaldalt,
paadikärult

10

Elekter, levi
olemas.
Kaldakindlust
us.
Suveperioodil
ujuvsild.
Paadikuur ca
100 m
kaugusel.

11

Erakasutuses

1

2

3

Det.plan

Asukoht ja
katastritunnus

Omandi-vorm

Lautrikoha
nimi

KIS kood

4.3 Emmaste vallas paiknevad lautrikohad

Kaugus avalikust
teest
6

Juurdepääsutee kate,
seisukord,
piirangud

Tähistus ja
sügavus kalda
ääres, sisse- ja
väljasõidul

Paadi
vetteviimise
tingimused

Infrastruktuur ja
ehitised

Kasutamine jm

4

5

7

8

9

10

11

Kajaka
kanal

Jausa küla,
Emmaste vald
17502:001:0023

E

Ei

Avalikus
kasutuses
eratee
lautrikohani

Kruusatee
ja
pinnastee
ca 300 m

Tähistamata,
kalda ääres
0,5 m, kanal
kasvab roogu
täis

Käsitsi, ei ole
hea.
Süvendatud,
0,5 m

Elekter, vesi
puuduvad.
Levi olemas.
Kuur

Kasutusel al 1999 (siis
süvendati). Kohalikud mehed,
4 paati

Kurbapere
lautrikoht

Mänspe küla,
Emmaste vald
17501:001:1171

E

Ei

600 m kohaliku Eratee,
pinnastee,
teeni (sealt
Emmasterahuldav.
Luidja teeni
veel 600 m)

Tähistamata.
Kanal ca 250
m, lauter
süvendatud,
normaalveeg
a 1m

Käsitsi
lükatakse,
vette
lükkamise
koht oleneb
veeseisust

Elekter, vesi
puuduvad.
Levi olemas.
Kuur
varustusele

Erakasutuses, 1 paat. Teised
kasutajad kokkuleppel
omanikuga

Külaküla
rand

Külaküla,
Emmaste vald
17501:002:0068

E

Ei

600 m kohaliku
teeni (sealt
EmmasteLuidja teeni
veel 1 km)

Eratee pinnastee
ja liiv,
vallatee kruus,
asfalt.

Tähistamata,
Ristikivi.

Liivarannast
või kivide
vahelt
lükatakse
vette

Elekter, vesi,
ehitised
puuduvad.
Levi olemas.

Vana koht, rannas olid
mitmed kiviread. Nüüd 2-4
paati. Lautrikohta süvendati
viimati 5-6 a tagasi, tormid
kannavad muda täis.

Liivalauka

Tohvri küla,
Emmaste vald
17501:003:0272

M

Ei

1,4 km
üldkasutatavas
t teest

Avaliku
kasutuseg
a eratee,
kruusakate, hea

Tähistamata
sissesõit, 1-3
m

Käsitsi ja
käruga
kaldalt,
liivane rand

Looduslik
lauter.
Elekter, vesi,
ehitised
puuduvad.
Levi nõrk

Supluskoht, 4-5 paati, ca 8
inimest
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4

5

7

8

9

10

Prähnu
rand

1

Prähnu küla,
Emmaste vald
17501:002:0227
jt

2

3

E

Ei

1,5 km
EmmasteLuidja teeni

6

Eratee
(kruus),
mere pool
liivane,
pehme

Tähistamata.
Ristikivi.

On käidud
igalt poolt
rannast, käru
või traktoriga
veetakse
vette

Elekter, vesi,
ehitised
puuduvad.
Levi olemas

Supluskoht. Liivarand. Paar
paati

Sõru rand

Hindu küla/Sõru
küla, Emmaste
vald
17501:003:0159
(Andrese);
17501:003:0461
(Antsu);
17501:003:0278
(Laasna)

E

Ei

50 m

Riigimaantee
(Tohvri
tee) asfaltkattega,
eramaal
pinnastee

Tähistamata.
0,5 m, 30m
pärast läheb
sügavaks, on
karisid

Käsitsi
kiviridade
juurest ja
kaldalt
kruusa pealt

Andrese talu
maadel rannakaev ja
kiviread,
pikm ca 60
m. Antsu ja
Laasna
kohad-talu
juures, seal
on elekter,
vesi. GSM
levi olemas

Igal aastal jää liigutab kive,
inimesed pole midagi teinud.
Hindus paar meest, Sõrus ei
käida praegu

Õngu rand

Õngu küla,
Emmaste vald
-

J
R
O

Ei

1km

Avaliku
kasutuseg
a eratee,
korralik
kruusatee

Tähistamata.
Pollverk
veepinna all.
Veepiiri
kõikumine
100 m

Käsitsi,
käruga

Elekter, vesi
puuduvad.
Mobiillevi on.
Ehitisi ei ole.

Kunagine laevaehituskoht. 12 kasutajat
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11

1

2

Heinamaa
-sääre (2)
lautrikoht

Mudaste küla,
Kõrgessaare
vald
39201:004:0238

Hirmuste
lautrikoht

Hirmuste küla,
Kõrgessaare
vald
39201:001:0118

Kaleste
lautrikoht

Kaleste küla,
Kõrgessaare
vald
39201:001:0840

3

Det.plan

Asukoht ja
katastritunnus

Omandi-vorm

Lautrikoha
nimi

KIS kood

4.4 Kõrgessaare vallas paiknevad lautrikohad

Kaugus avalikust
teest
6

Juurdepääsutee kate,
seisukord,
piirangud

Tähistus ja
sügavus kalda
ääres, sisse- ja
väljasõidul

Paadi
vetteviimise
tingimused

10

Kasutamine jm

4

5

7

8

E

Ja

6 km

Pinnastee,
rahuldav

Tähistamata,
madal

Käsitsi,
kaldalt

Elekter
kohapeal
olemas, levi
olemas, muu
puudub

Võeti kasutusele 1940.a.
Hetkel loomade karjatamine
loodusturism, kalapüüki ei
toimu.

H
0
7

R

Ja

Avalik tee viib
rannani

Kruusa- ja
pinnastee,
rand
liivane

Tähistamata,
näha endine
sadamakai,
0,2-0,4 m

"Üle kivide ja
kändude"

Alajaamani
500 m, vesi
puudub. Levi
hea. RMK
telkimisala
(käimla, grill,
istumiskohad
, varjualune)

Puhkekohana atraktiivne.
Vana sadamakoht. 3 paati,
10 inimest. Kasutada saaks
tööjõudu külaelanike näol.

K
4
1

R

Ja

Avalik tee viib
rannani

Kruusatee
1,5 km
PuskiKõpuRistna
teeni

Tähistamata
0,4 m.

Käsitsi.
Pehme liiva
tõttu raske

Elekter ja
vesi
puuduvad.
GSM levi
olemas. RMK
puhkekoht
(käimla, grill,
istumiskoht)

Puhkekohana populaarne. 57 kalurit
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9

Infrastruktuur ja
ehitised

11

1

2

3

4

5

6

K
6
1

J
R
O

Ei

Osaliselt
eratee

Kruusatee
ja
pinnastee.
4,7 km
Heltermaa
-KärdlaLuidja
teeni

Tähistamata
0,4 m

Käsitsi. Väga
kehvad

Elekter ja
vesi
puuduvad,
ehitisi ei ole,
EMT v.hea

Aktiivne kasutus, 3 paati, 6
inimest

Kalana küla,
Kõrgessaare
vald
39201:001:0920

R

Ja

400 m

Kruusakate,
pinnastee.
Ca 1 km
Ristna
majaka
teeni

Tähistamata

Ehitamisel

Elektri- ja
veevarustus
puudub.
GSM hea.
Lainemurdjad
heas seisus.

Ehitamisel

Mangu
lautrikoht

Mangu küla,
Kõrgessaare
vald
39201:004:0768

M

Ja

0,7 km
Tahkuna
majaka teeni

Pinnastee
rahuldav,
osaliselt
eratee,
läbi
puhketalu
õue

Tähistamata

Käsitsi kalda
pealt

500 m
kaugusel
Randmäe
puhketalu,
seal el, vesi,
side, jäätmed

Kasutusel juba 1890.
Peamine on loomade
karjatamine. Veetud randa
liiva, tehtud maaparandust. 5
paati, 10 kasutajat

Mudaste
lautrikoht

Mudaste küla,
Kõrgessaare
vald

J
R
O

Ei

Ca 1 km (sealt
2,7 km PostiMalvaste
teeni)

Pinnastee,
kohati
kruus,
vajunud ja
suurte
aukudega,
raskesti
läbitav
sadude
ajal

Tähistamata.
Lautrit
süvendatud
ei ole, vajab
taastamist,
slipikohas 0,5
m

Käsitsi,
kiviridade
juurest,
slipikohast

Elekter ca
700 m
kaugusel,
vesi puudub,
hooneid ei
ole. GSM levi
olemas.

EW ajal kasutusele võetud.
7-12 paati. Eriliselt
looduskaunis paik.

Kootsaare
(2 kohta)

Reigi küla,
Kõrgessaare
vald
-

Lautri
paadisadam

M
2
0

7

8
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9

10

11

4

5

7

8

Mägipe
lautrikoht

1

Mägipe küla,
Kõrgessaare
39201:001:0118

2

3

R

Ja

Kohaliku tee
lõpus

6

Kruusatee
ja
pinnastee,
2,5 km
PuskiKõpuRistna
teeni

Tähistamata,
0,5 m

Käsitsi,
kaldalt,
paadikärult

Ninaotsa
lautrikoht

Kõrgessaare
39201:004:1120

R

Ja

Kõrgessaare
alevikus

Kruusa- ja
pinnastee,
rahuldav.
1,7 km
Sadama
teeni

Tähistamata,
palju
veealuseid
kive

Käsitsi,
kaldalt,
paadikärult.

Nõmmerga
lautrikoht

Kõrgessaare
-

J
R
O

Ei

Kõrgessaare
alevikus

Kruusa ja
pinnastee,
rahuldav.
1,2 km
JõerannaKõrgessaa
re teeni

Tähistamata,
lautrikoht
süvendatud,
0,8 m

Käsitsi,
käruga
kaldalt
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9

10

11

Elekter ja
vesi
puuduvad.
Levi olemas.
Prügivedu
RMK poolt.
RMK
telkimisala käimla, grill,
istumiskohad
ja kalurimaja
Elekter ja
vesi
puuduvad.
Levi olemas.
Läheduses
RMK
Ninametsa
telkimisala käimla, grill,
istumiskohad
Prügivedu
RMK poolt.

Atraktiivne puhkekohana.
Kalapüügiks kasutatakse
vastavalt tuulele - kas
Mägipe, Sakka, Kuivalauka.
2-3 paati

Elekter, vesi
hooned
puuduvad.
GSM levi
olemas

3-4 paati

3-4 paati

1

2

Pallinina
lautrikoht

Palli küla,
Kõrgessaare
vald
39201:002:0510

Paope
lautrikoht

Paope küla,
Kõrgessaare
vald
-

Ristna
Paradiisirand

Kalana küla,
Kõrgessaare
vald
39201:001:0117

3

P
3
9

4

5

7

8

R

Ja

Osaliselt läbi
eramaa

6

Kruusatee
ca 4 km
LuidjaPärnaku
teeni

Tähistamata,
maamärk torn

Käsitsi ja
käruga
kaldalt

Elekter, vesi
puuduvad.
Levi olemas.
Prügivedu
RMK poolt.
RMK
telkimisala käimla, grill,
istumiskohad

2-3 paati

J
R
O

Ei

500 m

Rahuldav

Tähistamata.
Meri
aeglaselt
sügavnev.
0,5 m

Käsitsi ja
käruga
kaldalt,
madala
veega
probleem

Elekter, vesi,
ehitised
puuduvad.
Levi hea

4 paati, suhteliselt palju
kasutajaid

R

Ja

140 m

Pinnastee

Kiiresti
sügavnev,
tähistamiseks
puudub
vajadus

Ilmatundlik
tänu
avatusele,
tugevatele
tuultele ja
kõrgele
murdlainetus
ele. Mõeldav
vaid
kergetele
veesõidukitele ja
vaid teatud
ilmadega.

Vesi ja
elekter
olemas (AJ,
puurkaev 300
m). EMT,
Elisa.
Majutus,
pesemisvõim
alused, WC,
telkimine

Kasutusel alates 1997.
Kasutamine väga vahelduv
sõltuvalt hooajast ja
ilmastikutingimustest.
Veespordi ja seiklusturismi
teenused. Ettevalmistamisel
merepääste keskuse
ehitamine.
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9

10

11

4

5

9

10

11

Sakka
lautrikoht

1

Ülendi küla,
Kõrgessaare
vald
39201:001:0920

2

3

R

Ei

Avalik tee viib
rannani

6

Kruusa- ja
pinnastee,
merepooln
e osa
vajunud.
1,7 km
Märjakaas
ikuKiduspeKõpu teeni

7

Tähistamata
0,3 m

8

Käsitsi, kivide
vahelt

Elekter, vesi,
ehitised
puuduvad,
GSM levi
olemas

Vähe kasutusel, naabruses
Kuivarand/lauka
39201:001:3680 - kokkulepel
omanikuga

Suureranna
lautrikoht

Suureranna
küla,
Kõrgessaare
vald
39201:001:0167

E

Ei

700 m

Pinnastee
pehme,
halb,
vajunud

Tähistamata,
rannas 0,3
m, endise
kalavastuvõtupunkti
vundamendid
ja silla
kivikastide
jäänused
meres.

Puuduvad

Ehitatav
alajaam 400
m. Vesi
puudub. Levi
olemas.

Vana sadamakoht. Ajalugu
teab Sulev Pihel. Mõni
paatkond

Tooma
talu
lautrikoht

Kiduspe küla,
Kõrgessaare
vald
39201:001:0018

E

Ja

700 m

Pinnastee
hea, läbi
õueala

Tähistamata.
Silla ääres
0,5-1,0m

Vintsiga,
rullikutel

Elekter
kohapeal.
Puurkaev.
Mobiillevi.
Jäätmedkogumine
talukohas.
Kivisild.
Paadikuur.

Kasutus alates 18-19.saj,
uuesti 2005. Erakasutuses, 1
paat
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4.5 Lautrikohtade hetkeseisu analüüs
4.5.1 Paiknemine ja üldandmete kokkuvõte
Käesolevas töös vaatluse all olevad 36 lautrikohta paiknevad Hiiumaa randades
ebaühtlaselt, nii nagu sadamadki. Kui Hiiumaa sadamatest jääb 4/5 Väinamere äärde ja
1/5 avamere äärde, siis lautrikohtade osas on vastupidi - suurem osa lautrikohti jäävad
avamerepoolsetesse randadesse (ca 2/3) ja väiksem osa Väinamere piirkonda.
Lautrikohad on mereleminekuvõimalus, eelkõige kalapüüdmise võimalus paikades, mis ei
ole olnud sobivad sadamate rajamiseks.

Administratiivselt on lautrikohad jaotunud nelja omavalitsuse vahel järgmiselt (Joonis 41). Lautrikohtade asukohaskeemid piirkonniti on esitatud lisades 6, 7, ja 8.
Joonis 4-1. Lautrikohtade jaotumine omavalitsuste kaupa

25%

Pühalepa vald
Käina vald

45%
Emmaste vald
11%
Kõrgessaare vald
19%

Kõige vähem lautrikohti (4) on Käina vallas, peamiseks põhjuseks tõenäoliselt sadamate
rohkus piirkonnas: Mustrahu, Tamme talu, Vesigari, Priidiku kinnistu lauter.
Emmaste vallas on 7 lautrikohta, mida rohkemal või vähemal määral kasutatakse
kalapüügikohana: Kajaka kanal, Sõru rand, Liivalauka,

Prähnu rand, Külaküla rand,

Kurbapere lautrikoht ja Õngu rand. Pühalepa vallas on 9 lautrikohta (laidudel asuvaid
lautrikohti käesolevas töös ei ole arvestatud): Tõrvanina, Hausma, Kukka, Säärenina,
Tähvanina, Hellamaa, Andruse talu, Salinõmme puhkekeskuse ja Kalda talu lauter.
Ülekaalukas osa , e veidi alla poole käesolevas töös hõlmatud lautrikohtadest jääb
Kõrgessaare valda: Suureranna, Tooma talu, Sakka, Kaleste, Lautri,

Ristna

Paradiisirand, Hirmuste, Mägipe, Pallinina, Paope, Nõmmerga, Ninaotsa, Kootsaare,
Heinamaasääre, Mudaste, Mangu.
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Omandivormi aluseks võttes on suurim osakaal (48%) eraomandisse kuuluvatel
lautrikohtadel, neid on 17 (Joonis 4-2).
Joonis 4-2. Lautrikohtade jagunemine omandivormi alusel

28%

Riigiomandis
Jätkuvalt riigi omandis (JRO)

47%

Munitsipaalomandis
Eraomandis
17%
8%

Riigiomandis oleval maal paiknevad 10 lautrikohta (28%), kusjuures neist 8 (loetelu
alguses) on Kõrgessaare vallas ja 2 Pühalepa vallas: Ninametsa, Pallinina, Mägipe,
Hirmuste, Ristna, Lautri, Kaleste, Sakka, Säärenina ja Tõrvanina.
Kõrgessaare vallas moodustavad riigimaal paiknevad lautrikohtad 1/2 lautrikohtade
koguarvust - erinevalt teistest valdadest, kus ülekaalus on eraomandis lautrikohad. Lisaks
on Kõrgessaare vallas 4 lautrikohta, mis omandivormi poolest kuuluvad JRO hulka, e
teisisõnu - on erastamata ja paiknevad jätkuvalt riigi omandis oleval maal - Mudaste,
Kootsaare, Nõmmerga ja Paope lautrikohad. Samuti on jätkuvalt riigi omandis lautrikohad
Õngu rannas ja Kukka külas (vastavalt Emmaste ja Pühalepa vallas).
Munitsipaalomandis on Hellamaa, Liivalauka ja Mangu lautrikohad - vastavalt Pühalepa,
Emmaste ja Kõrgessaare vallas. Hellamaa lautrikoht õigupoolest ei leia enam
mereleminekukohana kasutust ja MTÜ Külaselts Hellatempa, kellel on rendileping ala
kasutamiseks, ei plaani lautrikohta taastada, ehkki detailplaneering selle võimaluse
annab. Ka Mangu lautrikohal on rentnik, ent hetkel on seal peamiseks tegevuseks
loomade karjatamine. Liivalauka on ümbruskonna inimestele supluskohaks ning kasutusel
ka kalapüügiks.

Detailplaneeringud on olemas13 lautrikohal, algatatud on need 3-le lautrikohale.
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4.5.2 Kasutamine ja tingimused
Lautrikohtade kasutamise liiki arvestades eristuvad neli gruppi (Joonis 4-3).
Joonis 4-3. Lautrikohtade jaotumine kasutusliigi järgi

17%

Avalik kasutus
39%

19%

Avalik kasutus kokkuleppel
Erakasutus
Muu kasutus

25%

Avalikus kasutuses on 14 lautrikohta, avalikus kasutuses, kuid kokkuleppel omaniku,
rentniku või arendajaga on kalapüügivõimalus 9 lautrikohas. Nimetatud kaks gruppi
moodustavad ligikaudu 2/3 vaatlusalustest lautrikohtadest.
Avalikus kasutuses lautrikohad: Tõrvanina, Säärenina, Liivalauka, Õngu, Kaleste, Sakka,
Hirmuste, Mägipe, Palli, Paope, Nõmmerga, Ninaotsa, Kootsaare, Mudaste.
Avalikus kasutuses lautrikohad, kokkuleppel omaniku, rentniku või arendajaga: Hausma,
Kukka, Tähvanina, Mustrahu, Kajaka kanal, Sõru rand, Prähnu rand, Külaküla rand,
Suureranna.
Peamiselt erakasutuses on 7 lautrikohta vaatlusaluste lautrikohtade hulgast (19%).
Muude lautrikohtade gruppi (6) on liigitatud sellised lautrikohad, kus 1) asjaosalistel on
soov kasutada looduslikult lautrikohaks sobivat paika mitmekesiste puhkusevõimaluste
pakkumiseks (Ristna Paradiisirand, Salinõmme puhkekeskus), 2) hetkel on peamiseks
loomade karjatamine või loodusturism (Heinamaasääre, Mangu), 3) tööd on pooleli (Lautri
paadisadam), 4) koht ei sobi madala mere tõttu enam merelkäimiseks (Hellamaa).

Kogutud andmete alusel kasutab lautrikohti keskmiselt 3 paati. Suhteliselt rohkem on
kasutajaid Hausma, Tähvanina, Mustrahu, Kajaka kanali, Liivalauka, Kaleste, Mudaste,
Paope lautrikohas.
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Juurdepääs otse avaliku kasutusega teelt (sh avaliku kasutusega erateelt) on olemas 12
lautrikoha juurde. Erateede kaudu pääseb 24 lautrikoha juurde. Avaliku kasutusega teed
on üldjuhul kruusakattega, erateedest on suur osa pinnasteed. Kolme lautrikoha
(Mudaste, Mustrahu ja Sakka) juurde viivat teed peeti ebarahuldavaks suurte vagude ja
aukude või halva läbitavuse tõttu.

Paadi vetteviimise tingimusi iseloomustades võib öelda, et enamasti tõstetakselükatakse-lohistatakse-veetakse-kärutatakse paadid vette otse kaldalt, abiks kätejõud,
paadikärud, mõnikord traktorid. Slipikoha olemasolu nimetati vaid Mudaste ja Kukka
lautrikoha puhul, laudteed Tõrvaninas ja vintsi abil saab paadi vette ühes erakasutuses
olevas lautrikohas.
Kuigi veetaseme kõikumine mõjutab paadi vettelaskmise tingimusi kõikjal, toodi seda eriti
esile randades, mis aeglaselt sügavnevad. Nii näiteks kõigub veepiir Õngu rannas
ligikaudu 100 m ulatuses. Raskusi madala vee ajal nimetati ka Paope ja Säärenina
lautrikohtade kasutamisel.
Süvendatud

lautrikohad

moodustavad

ligikaudu

1/4

käesolevas

töös

hõlmatud

lautrikohtadest. Eripärane on Külaküla lautrikoht, mis on küll süvendatud, kuid kandub
tormidega muda täis ja vajaks regulaarset puhastamist, et teda kasutada saaks.

Sisse- ja väljasõit lautrikohtadesse ei ole üldjuhul tähistatud, orientiiriks on katused,
kivid, mõni kõrgem puu jmt. Vaid Mustrahu lautrikoha kanali ots on tähistatud vilkuva
lambiga. Kolmes lautrikohas toimub sisse- ja väljasõit kanali kaudu, kusjuures kanali
hoidmine läbitavana on roostumise tõttu keerukas Kajaka kanalis, Mustrahu lautrikohas
on kanali suudmes madal koht, mis madala vee korral takistab läbipääsu.

Elektri- ja veevarustus puudub 29 lautrikohas, seega 4/5 vaatluse all olevatest
lautrikohtadest. Vastustes märgiti, et 9 lautrikoha läheduses (kuni 500 m) on alajaam või
elektrivarustusega

hoone.

Elekter

on

olemas

Ristna

Paradiisirannas,

Hausma,

Heinamaasääre, Kukka, Priidiku kinnistu ja Tooma talu lautrikohas.

Puurkaevude olemasolu nimetati 3 lautrikohaga seoses – Ristna Paradiisirand, Tooma
talu ja Hausma lautrikoht.

Ehitisi on ligikaudu 1/3 lautrikohtades. Kivi- või paadisild on 7 lautrikohas (Kukka,
Vesigari, Lautri, Priidiku kinnistu, Kalda talu, Andruse talu, Tooma talu), lisaks 6 kuuri, sh
3 paadikuuri (Kajaka kanal, Kurbapere, Mustrahu, Priidiku, Tooma talu, Hausma) .
Hausma lautrikohta on ehitatud kiik, püstkoda, kuivkäimla. Ristna Paradiisirannas, kus
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erinevalt teistest lautrikohtadest tegeldakse eelkõige veespordi ja seiklusturismiga, on
olemas vastavad majutusvõimalused ja olmetingimused.
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja omavalitsuste koostöös on riigimaal paikneva
7 lautrikoha - Säärenina, Tõrvanina, Ninametsa, Pallinina, Mägipe, Hirmuste ja Kaleste lähedusse rajatud RMK telkimisalad või lõkkekohad. Nii on puhkajatel ja vaba aja
veetjatelgi võimalus soovi korral kasutada lautrikohta paadiga mereleminekuks, teisalt on
puhkekoha käimlad ja jäätmete kogumine kaasaegne viis olme korraldamiseks paikades,
kus on inimtegevust, sh ka lautrikohtades.

Seadmed, masinad, mehhanismid vmt puuduvad 30 lautrikohas (83%) ja seal, kus
need on olemas, on tegemist traktori ja vintsiga. Nelja lautrikoha kohta andmed
puuduvad.

Viimatitehtud olulisemaid investeeringuid toodi vastustes esile 8 lautrikohaga seoses,
kuid suuremal osal neist jääb investeeringu tegemise aeg kaugemale kui 5 aastat.
Lähiminevikust nimetati ranna täitmist liivaga, paadikuuri ja silla ehitust, paadikuuri
rekonstrueerimiseks vajaliku ehitusloa hankimist. Lisaks olgu nimetatud ka 7 RMK
puhkekoha valmimine või renoveermine (Tõrvanina).

4.5.3 Probleemid ja tulevik vastuste põhjal
Lautrikohtade peamised probleemid, mis vastustes esile toodi, on järgnevalt jaotatud
kümnesse rühma ja nendevahelisi proportsioone iseloomustab joonis 4-4. Vastajaid oli 33
ja nimetatud probleeme kokku 50.

Joonis 4-4. Probleemid lautrikohtade kasutamisel
Looduslikud tegurid
10%

11%

6%

Kala vähesus
10%

8%

Raha vähesus
Kasutajate vähesus
Ühishuvi puudumine

4%

Bürokraatia ja maksud

8%

21%

Ehituslikud tegurid
Vähene sügavus

12%

Halb juurdepääsutee

10%

Muud
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Probleemirühmad:
1. Ebasoodsaid looduslikke tegureid nimetati 5 lautrikohaga seoses, sh avamere mõjust
tulenev ilmastikutundlikkus (Hausma, Ristna), merevee taseme suur kõikumine
(Kurbapere lautrikoht Mänspes); süvendatud lautrikoha täitumine mudaga (Külaküla);
kormoranide ja hüljeste tekitatud suur kahju (Sõru, Õngu).
2. Kala vähesust pidasid peamiseks probleemiks 5 lautrikoha esindajad nii Soome lahe,
Mardihansu lahe kui Väinamere piirkonnast. Seega - kala on suhteliselt vähe igal pool,
kuid see on vaid üks lautrikohtade kasutamist mõjutav takistus teiste hulgas. Näiteks raha
vähesust nimetati kaks korda sagedamini.
3. Raha vähesust ja majanduse madalseisust tulenevaid piiranguid toodi esile 11 vastaja
poolt, sealjuures nii eraomanike, rentnike kui ka lautrikoha kasutajate poolt. See oli kõige
rohkem nimetatud probleem. Lisaks viitavad ka juurdepääsutee halb olukord ning
süvendamise ja ehitistega seotud probleemid rahaliste vahendite puudumisele. Nimetatud
valdkondade probleemid moodustavad ca 2/5 kõigist esiletoodud kitsaskohtadest.
4. Kasutajate vähesust nimetati peamiste probleemide hulgas 5 korda - ja sellega
puutuvad küsitluse andmetel kokku eraomanduses ja erakasutuses olev lautrikoht,
eraomandis olevad, kuid avalikuks kasutamiseks avatud lautrikohad ning riigiomandis ja
RMK puhkekohaga lautrikoht. Kasutajate vähesus võib olla märgiks, et olemasolevad
tingimused ei vasta ootustele.
5. Raskusi ühiste huvide koondamisel ning toetajate leidmisel nimetati 6 korral, sh tõdes
üks vastaja, et ei tea, kuidas asja edendada (tegu oli avalikus kasutuses oleva lautrikoha
kasutajaga).
6. Bürokraatiast ja FIE maksustamisest tulenevaid probleeme nimetati 4 korral.
7. Ehituslikke probleeme - ehitiste lagunemist ja (paadikuuri) puudumist - nimetati 2
lautrikoha omaniku poolt.
8. Vähest sügavust peeti peamiseks probleemiks 4 lautrikohas – Kootsaare, Säärenina,
Hellamaa ja Mustrahu lautrikohas.
9. Juurdepääsutee halba olukorda nimetati oluliseks probleemiks 3 korral - Mudaste,
Mustrahu ja Sakka lautrikohaga seoses.
10. Muude probleemide hulgas (5) toodi esile varastamist populaarse RMK puhkekoha
läheduses paiknevas lautrikohas. Lisaks on selles rühmas vastused „ei oska öelda” ja „ei
ole probleeme”.
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Lautrikohtade tulevikku kirjeldavad vastused on allpool rühmitatud 9 gruppi, et tuua
välja peamised suunad, milles vastajad on võimalusi-vajadusi näinud. Vastuseid kogunes
31 vastajalt, vastustes esinevaid märksõnu oli 40 (allpool lisatud). Arvamusel, et
lautrikohtade tingimused tulevikus on senisest paremad, oli ühtekokku ca 3/5 vastajatest
– alates nendest, kes loodavad lautrikoha taastada kuni nendeni, kes näevad perspektiivi
lautrikohtade mitmekülgsemaks arendamiseks.
Joonis 4-5. Lautrikohtade tulevik
Lautrikoha taastamine
5% 5%

Lautrikoha laiendamine

8%

Uue hoone ehitamine
24%

Juurdepääsutee korrastamine

32%

Turustamisvõimaluste leidmine
5%
13%

Puhkuse jmt võimaluste laiendamine

5%

Jääb samasuguseks

3%
Lautrikoht kaob
Ei ole mõelnud

Tulevikusuunad (vastused küsimusele, millisena kujutlete seda kohta 10 aasta pärast):
1. Lautrikoha taastamine (8%) sh: säilitada kalameestele kalastamiseks võimalus
kasutada lautrit st lauter tuleks taastada; taastada lautrikoht; 10 aasta pärast on taastatud
lautrikohaga rand.
2. Lautrikoha laiendamine (24%), sh: tuleks korrastada, pikendada lautri kivimuule, saaks
juurde süvist ja kaitset tuulte eest; suudmesse kivimuul (et liivad ei ummistaks suuet);
süvendatud;

vettelaskmise tingimused vajavad lahendamist; randumisvöimalus 10-le

paadile, kaatrile; 10 paati; toimiv väike paadisadam; kindlasti parem kui praegu; loodame,
et see koht on saanud investeeringusüsti; tuleb jõudumööda edasi teha, kooskõlastada,
läbi mõelda.
3. Uue hoone ehitamine (5%), sh: paadikuur, kus hoiustada püüniseid ja talvel paati;
tahaks ehitada paadikuuri.
4. Juurdepääsutee korrastamine (5%), sh: tee vajab korrastamist; ühiste jõududega oleks
mõistlik tagada juurdepääsutee lautrile.
5. Korraldamisega seoses (3%): kui kala oleks, siis tuleks turustamisele mõelda
6. Puhkuse, vaba aja veetmise ja veespordi võimaluste laiendamine (12%), sh:
harrastuspüügiks, surfamiseks või muuks otstarbeks ujuvvahendite ja varustuse
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turvalisema hoidmise võimaluste loomine kohapeal ; lindude ja loomade seire ja
koolituskeskus koos lautrite vaatlustornide ja teenindavate ehitistega; kasvav ja arenev
veespordi ja turismipiirkond; merepäästekeskus; suplusrand; RMK puhkekoht lisab
atraktiivsust.
7. Lautrikoht jääb samasuguseks (33%), sh seostati lautrikoha tulevikku lastele ja
lastelastele mereleminekuvõimalusega ning vanade kalapüügitraditsioonide hoidmise ja
rannaelu jätkumisega.
8. Lautrikoht kaob (5%), sh: lautrikohta vaevalt et on, aga ilus rand jääb; kaob vaikselt.
9. Ei ole mõelnud, ei tea (5%).
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Kokkuvõtteks

Sadamate ja lautrikohtade, sealhulgas kalasadamate ja lossimiskohtade üldiselt kehv
tehniline olukord ja sellest tulenev suur investeeringumahukus on üldteada ning puudutab
kõiki Eesti rannaäärseid piirkondi, mitte üksnes Hiiumaad. Käesoleva tööga täpsustus pilt
Hiiumaa

osas

– ühte on koondatud sadamate ning

lautrikohtade

hetkeseisu

iseloomustavad andmed.

Hiiumaa sadamad ja lautrikohad on oma ajaloolise tausta ning tänapäevase kasutamise
poolest üsna eripalgelised – siia kuulub näiteks 16. sajandisse ulatuva minevikuga
Suursadam ja valmimisjärgus Roograhu sadam, aga ka parvlaevaliine teenindav
Heltermaa sadam ning väike erakasutuses olev Kata talu paadisadam. Lautrikohtade
osas on erinevused samuti suured, alates sellest, et mõni lautrikoht tähendab kohta
lagedal rannal, samas on lautrikohti, kus on kivimuul või mille läheduses on RMK ehitatud
ja hooldatavad telkimisalad istumiskohtade, parklate, käimlatega.

Kohaliku tähtsusega kala- ja paadisadamad moodustavad ligikaudu 60% Hiiumaa
sadamatest. Ülejäänud sadamate tegevus on ühel või teisel moel spetsiifiline, kuid
kalandusega

seotuks

võib

lugeda

kõiki

sadamaid

peale

Heltermaa

ja

Sõru

parvlaevasadama.

Töös vaatluse all olnud lautrikohtadest võib kalapüügiga seotuks lugeda samuti
ülekaaluka osa, muud on kasutusel veespordi ja seiklusturismi harrastamiseks (Ristna
Paradiisirand), loodusturismiks või hetkel hoopis loomade karjatamiseks.

Mis puudutab kala maaletoomise tingimusi sadamates, siis tõi ülevaate analüüsiosa muu
hulgas esile, et 41% sadamate esindajatest peab vajalikuks kaisid remontida või
renoveerida, et enamikus sadamates lossitakse kala paadist kaile käsitsi, pooltes
sadamates puuduvad kala müügivõimalused, pooltes sadamates puuduvad hooned või
ruumid kalapüügivarustusele, täiesti puuduvad sadamates kohapeal kala jahutamise,
külmutamise, hoidmise ja töötlemise võimalused – erandiks Suursadam, kus paikneb OÜ
Berkamile kuuluv kalatöötlemistsehh ja kus on olemas kõik vajalikud ruumid, masinad ja
seadmed kala nõuetekohaseks käitlemiseks.
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Lautrikohtades piirduvad kalapüügiga seotud ehitised seitsme, peamiselt erakasutuses
oleva kivi- või puitsillaga ja kuue kuuriga (sh kolm paadikuuri). Kivirida on neljas
lautrikohas.

Paadid

tõstetakse-lükatakse-lohistatakse-veetakse-kärutatakse

vette

enamasti otse kaldalt, abiks kätejõud, paadikärud, mõnikord traktorid.

Kalandust

ja

kalasadamaid

käsitlevates

uuringutes

ja

arenguid

kirjeldavates

dokumentides (United Partners, 2006; Eesti Mereakadeemia, 2008; Eesti kalanduse
strateegia, 2007) on peetud peamisteks kalasadamate ja lossimiskohtade jätkusuutlikkust
mõjutavateks teguriteks kalavarude taastumist, toetuste võimalikkust (nii omavalitsuste
tasandil kui riiklikult ja EL tasemel) ning restruktureerimist (sh kalandusega seotud
tegevusalade ühendamine, tegevusalade mitmekesistamine, turism, väiketootmine jmt).

Kui eelnimetatud teguritest kaks esimest – kalavarude taastumine ja toetuste
võimaldamine –

ei ole kuigivõrd mõjutatavad sadamate poolt, siis restruktureerimine

saab põhimõtteliselt toimuda igas sadamas, lähtudes oludest, mis kohapeal olemas ning
sadamapidaja taotlustest. Keskne roll on seotud isikute asjatundlikkusel ning siit tuleneb
ka soovitus Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava meetme 4.1 raames igati
toetada korralikult ettevalmistatud koolitusi nii kodu- kui välismaal, mis aitaksid teha
valikuid

kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamisel (äriplaanide koostamine,

õppereisid erinevatesse sadamatesse, seadmeid ja abivahendeid valmistavate ja/või
importivate firmade toote-esitlused).

Meetme 4.1 võimalused (loe: abikõlbulikud kulud) kalasadamate ja lossimiskohtade
uuendamise toetamiseks katavad olulisi valdkondi, mis

Hiiumaa sadamates ja

lautrikohtades on andmete analüüsi alusel puudulikud või vajavad korrastamist. Kas
potentsiaalne investeeringuvajadus muutub reaalseks investeeringuks, on ebakindlates
majandusoludes raskesti prognoositav ning sõltub asjaoludest, mille käsitlemine jääb
väljapoole käesoleva töö piire.

Ülevaatele toetudes võib järjestada kalasadamate ja lossimiskohtade tegevussuuna
üldised prioriteedid alljärgnevalt:
1) kaide laiendamine ja uuendamine ning tehnosüsteemi muutmine;
2) külmutus- ja jahutusseadme, sealhulgas jäämasina ja külmakonteineri ostmine ja
paigaldamine ning portatiivse külmutus- ja jahutusseadme ostmine;
3) paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi ehitamine või uuendamine;
4) kalurite olmehoone või -ruumi ehitamine ja uuendamine;
5) elektri- ja veevarustuspunkti ehitamine ja uuendamine;
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6) tolmuvaba teekatte paigaldamine või uuendamine;
7) lossimiseks ja ladustamiseks vajaliku seadme, sealhulgas kastipesuliini ostmine ja
paigaldamine;
8)

kütusetankla ehitamine ja uuendamine;

9)

külmhoone, laohoone ja hulgimüügihoone ehitamine ja uuendamine;

10) kalalaeva hooldamise ja remondiseadme ostmine ja paigaldamine;
11) kala lossimise käigus tekkivate jäätmete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamine
või uuendamine;
12) jäätmete käitlemiseks ja kahjutustamiseks vajaliku seadme ja inventari ostmine ja
paigaldamine;
13) kalapüügitegevuse

elektroonilise

haldusega

seotud

seadme

ostmine

ja

paigaldamine.
Küllap aitavad kalasadamate ja lossimiskohtade jätkusuutlikuks muutmisele kaasa ka
teised meetme 4.1 tegevussuunad - kalandustoodete töötlemine ning otseturustamine,
kalandusega seotud turismi arendamine, rannakülade taaselustamine ning tegevuste
mitmekesistamine. Neid seoseid saab käesolevas töös hinnata vaid kaudselt, paari
allpooltoodud näite varal.
Käesoleva ülevaate andmetel ja nagu eelnevalt juba viidatud, on kalatöötlemise
võimalused Hiiumaal olemas vaid Suursadamas, Berkam OÜ kalatöötlemistsehhis. Kui
majanduslikult tasub, siis on väikekalatöötlemine (st esmatöötlemine, vinnutamine,
soolamine või/ja suitsutamine) kaalumist vääriv võimalus laiendada sadamates kohapeal
kalanduslikku tegevust.
Ülevaate põhjal võib kinnitada, et enamus sadamate, aga ka lautrikohtade esindajaid
näeb oma tulevikuplaanides olulisel kohal turismialaste teenuste pakkumist. Kuivõrd on
tegu kalandusega seotud turismiga, seda ülevaatest otseselt ei selgu, aga tõenäoliselt on
mereturism, loodusturism, kalaturism jmt omavahel hästi ühildatavad. Olgu siinkohal
mainitud, et toitlustuskoht on olemas vaid kolmes sadamas – Heltermaal, Sõru
Merekeskuses ja Suursadamas – seega on selleski osas tublisti kasvuruumi. Turismi
edendamiseks astutud sammud aitavad sadamatel paremini majanduslikult toime tulla ja
selle kaudu hoida püsivana rannakülade miljööd, kuhu sadamad ja lautrikohad loomuliku
osana kuuluvad.
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Lisad
Lisa 1

SADAMATE LOETELU JA ASUKOHT
Sadama nimi

Asukoht

Kasutatud lühend

Furtsellaaria kai
Haldi sadam
Heltermaa sadam
Hiiessaare sadam
Kalana sadam
Kärdla svertpaadisadam
Kassari kalasadam
Kassariotsa paadisadam
Kata talu paadisadam
Kõrgessaare sadam
Laidu sadam
Lehtma sadam
Männiku sadam
MTÜ Hiiumaa Vetelpääste Kärdla sadam
Orjaku sadam
Paadi kinnistu paadisadam
Puulaiu sadam
Roograhu sadam
Salinõmme - Kaitseala sadam
Salinõmme - Kalurite kai
Salinõmme - Paadiühistu sadam
Salinõmme - Tulundusühistu sadam
Sarve sadam
Sõru sadam - Merekeskus
Sõru sadam - Parvlaevasadam
Suursadam - Kalakai
Suursadam
Tärkma sadam
Tuletorni kai
Vahtrepa sadam
Värssu paadisadam

Orjaku küla, Käina vald
Haldi küla, Emmaste vald
Heltermaa küla, Pühalepa vald
Hiiessaare küla, Pühalepa vald
Kalana küla, Kõrgessaare vald
Kärdla
Kassari küla, Käina vald
Kassari küla, Käina vald
Orjaku küla, Käina vald
Kõrgessaare
Orjaku küla, Käina vald
lehtma küla, Kõrgessaare vald
Orjaku küla, Käina vald
Kärdla
Orjaku küla, Käina vald
Orjaku küla, Käina vald
Orjaku küla, Käina vald
Hiiessaare küla, Pühalepa vald
Salinõmme küla, Pühalepa vald
Salinõmme küla, Pühalepa vald
Salinõmme küla, Pühalepa vald
Salinõmme küla, Pühalepa vald
Sarve küla, Pühalepa vald
Pärna küla, Emmaste vald
Pärna küla, Emmaste vald
Suuresadama küla, Pühalepa vald
Suuresadama küla, Pühalepa vald
Tärkma küla, Emmaste vald
Orjaku küla, Käina vald
Vahtrepa küla, Pühalepa vald
Värssu küla, Pühalepa vald

Orjaku FK
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Kärdla SP

Kärdla VP

Salinõmme KA
Salinõmme KK
Salinõmme PÜ
Salinõmme TÜ
Sõru MK
Sõru PL
Suursadam KK

Orjaku TK

Lisa 2

LAUTRIKOHTADE LOETELU JA ASUKOHT
Lautrikoha nimi

Asukoht

Andruse talu lautrikoht
Hausma lautrikoht
Heinamaasääre lautrikoht
Hellamaa lautrikoht
Hirmuste lautrikoht
Kajaka kanal
Kalda talu lauter
Kaleste lautrikoht
Kootsaare lautrikoht
Kukka lautrikoht
Kurbapere lautrikoht
Külaküla rand
Lautri paadisadam
Liivalauka
Mangu lautrikoht
Mudaste lautrikoht
Mustrahu (Taguküla) lautrikoht
Mägipe lautrikoht
Ninaotsa lautrikoht
Nõmmerga lautrikoht
Pallinina lautrikoht
Paope lautrikoht
Priidiku kinnistu lauter
Prähnu rand
Ristna Paradiisirand
Sakka lautrikoht
Salinõmme puhkekeskuse lautrikoht
Suureranna lautrikoht
Sõru rand
Säärenina lautrikoht
Tamme talu lauter
Tooma talu lautrikoht
Tõrvanina lautrikoht
Tähvanina lautrikoht
Vesigari lauter
Õngu rand

Sarve küla, Pühalepa vald
Hausma küla, Pühalepa vald
Mudaste küla, Kõrgessaare vald
Hellamaa küla, Pühalepa vald
Hirmuste küla, Kõrgessaare vald
Jausa küla, Emmaste vald
Salinõmme küla, Pühalepa vald
Kaleste küla, Kõrgessaare küla
Reigi küla, Kõrgessaare vald
Kukka küla, Pühalepa vald
Mägipe küla, Kõrgessaare vald
Külaküla, Emmaste vald
Kalana küla, Kõrgessaare vald
Tohvri küla, Emmaste vald
Mangu küla, Kõrgessaare küla
Mudaste küla, Kõrgessaare vald
Taguküla, Käina vald
Mägipe küla, Kõrgessaare vald
Kõrgessaare
Kõrgessaare
Palli küla, Kõrgessaare vald
Paope küla, Kõrgessaare vald
Orjaku küla, Käina vald
Prähnu küla, Emmaste vald
Kalana küla, Kõrgessaare vald
Ülendi küla, Kõrgessaare vald
Salinõmme küla, Pühalepa vald
Suureranna küla, Kõrgessaare vald
Hindu küla/ Sõru küla, Emmaste vald
Suuresadama küla, Pühalepa vald
Orjaku küla, Käina vald
Kiduspe küla, Kõrgessaare vald
Tareste küla, Pühalepa vald
Kuri küla, Pühalepa vald
Orjaku küla, Käina vald
Õngu küla, Emmaste vald
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Lisa 3
Teie vastused aitavad koostada Hiiumaa sadamate ja lautrikohtade ülevaadet,
mis on üheks osaks MTÜ Hiiukala poolt ettevalmistatavast Hiiu maakonna
kalandusstrateegiast.
Palun pange kirja tähtsamad andmed sadama kohta, millega seotud olete.
Sadama nimi
Sadamakapteni nimi

Telefon, meiliaadress

Küsitluslehe täitja nimi

Ametikoht, kontakt

Asukoht:
Koordinaadid:
Millal võeti sadam kasutusele?

Olulisemate ehitiste
valmimise/rekonstrueerimise aeg:

Sadama territoorium (m²):
Sadama akvatoorium (m²):
Sadama omanik(ud):

riik
eraisik

omavalitsus

ettevõte

Sadama valdaja(d), operaator(id)
(AS, OÜ, KOV, MTÜ, FIE, muu):

Palun lisada võimalusel skeem.
Kas on olemas detailplaneering?

Jah

Ei

Algatatud

Kas on kantud registrisse? Millal?

Jah

Ei

Algatatud

Kas on olemas arengukava?

Jah

Ei

Koostamisel
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Sadama kasutamine aastas 100%,
sellest:
suvel
sügisel
talvel
kevadel
Sadamat püsivalt kasutavate aluste
arv, sh:
reisilaevad
kalalaevad/paadid
muud kaubalaevad
jahid
mootorpaadid
Kaide arv, kaikohtade arv (liigiti, sh
lossimiskohtade arv):
Kaide konstruktsioon, nende
seisukord:
Kasutatavad päästevahendid:
Reostustõrje vahendid:
Max süvis sadamas:
Tuulte ja lainetuse eest kaitstus:
Max süvis faarvaatris:
Faarvaatri tähistus (sh pimedas),
korrasolek:
Olulisemad maamärgid, mõni paigale
iseloomulik looduslik iseärasus:
Kaugus üldkasutatavast teest:
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Juurdepääsutee kate, seisukord:
Millised on …
ruumid sadama töötajatele:

Büroo, riietusruum, puhkeruum, söökla,
duśś´, saun, WC, välikäimla, ...

kala vastuvõtu võimalused (hooned,
seadmed):

kala jahutamise, külmutamise,
hoidmise võimalused (sh mahud):

kala töötlemise võimalused:

kala müügi võimalused (sh hulgi, jae,
kalaturg):

kalurite ruumid:

hooned/ruumid kalapüügivarustusele:

remondi- ja hooldusvõimalused:

aluste veeskamise võimalused (sh
slipp), seisukord, kasutamistihedus:

aluste ületalve hoidmise võimalused:
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Nt. õlihoidla, pumbajaam, valvuriruum,
paadikuur, söökla, asfaldiplatsid, tehnovõrgud
muud abihooned, rajatised:
…

Elektrivarustus, kaldavool:

Veevarustus:

Jäätmete ja reovee kogumine (kellega
leping?):

Tankimise võimalused:

Sidepidamise tingimused (levi):

Valgustus:

Turvalisus, valve:

Tingimused kohalikele
paadiomanikeleharrastusmeresõitjatele (olme, midagi
lastele, muu):

Tingimused mereturistide vastuvõtuks
(külaliskohtade arv, olmeruumid,
midagi lastele, muu - palun loetlege):
Tingimused maadpidi liikuvate
turistide teenindamiseks (nt
karavanautodega, avalike jm ürituste
korraldamiseks):
Töötajate
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arv:
kvalifikatsioon, erialad:
Sadamamaksude suurus:

Viimased olulised investeeringud.
Millal?

Mida peate selle sadama kõige
pakilisemateks kitsaskohtadeks?

Millisena kujutlete sadamat 10 aasta
pärast?

Märkige, kas nõustute, et Teie vastuseid seostatakse Teie nimega? Jah.
AITÄH!
Kati Kukk 4697225; 5137127; kati@navigare.ee
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Ei.

Lisa 4

Teie vastused aitavad koostada Hiiumaa sadamate ja lautrikohtade ülevaadet,
mis on üheks osaks MTÜ Hiiukala poolt ettevalmistatavast Hiiu maakonna
kalandusstrateegiast.
Palun pange kirja tähtsamad andmed lautrikoha kohta, millega seotud olete.

Lautrikoha nimi:
Kontaktisiku nimi:

Telefon, meiliaadress:

Küsitluslehe täitja nimi:

Palun märkige, kas olete lautrikoha kasutaja,
omanik, omaniku esindaja, muus rollis.

Asukoht. Palun lisage võimaluse
korral skeem.
Koordinaadid:
Millal võeti lautrikoht kasutusele?
Kes on maa omanik?

Riik

Kas on olemas detailplaneering?

Ei

Kes on valdajaks, operaatoriks,
hooldajaks?
Peamised tegevused selles
lautrikohas:
Kui palju on kasutajaid (paate,
inimesi)?
Kaugus üldkasutatavast teest:
Juurdepääsutee kate, seisukord,
piirangud:
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Omavalitsus Ettevõte Eraisik
Ja

Algatatud

Paadi vettelaskmise tingimused:

Kuidas on tähistatud lautrikohta
sisse/väljasõit? Selle sügavus.
Olulisemad maamärgid, mõni
paigale iseloomulik looduslik
iseärasus.
Kes teab selle paiga
ajalugu?
Vee sügavus kai ääres, slipikohas:
Elektrivarustus /kaugus lähima
alajaamani:
Veevarustus (nt puurkaev):
Jäätmete, sh reovee kogumine,
äravedu:
Sidepidamise tingimused (levi):

Olemasolevad rajatised ja hooned,
hinnang nende olukorrale:

Olemasolevad seadmed, masinad,
mehhanismid vmt

Mis oli viimati tehtud investeering?
Millal?
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Palun järjestage selle lautrikoha
kolm suuremat probleemi (1 - kõige
olulisem).

Kala vähe __ ; ehitised lagunevad __ ;
raha vähe __ ; pole toetajaid __ ;
ei
tea, kuidas asja edendada __ ; loodusjõud ei
soosi seda lautrikohta _ ; vähe kasutajaid __ ;
muu (nimetage) __

Millisena kujutlete seda kohta 10
aasta pärast?
Märkige, kas nõustute, et Teie vastuseid seostatakse Teie nimega? Jah.
AITÄH!
Kati Kukk 4697225; 5137127; kati@navigare.ee
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Ei.

Lisa 5

Hiiumaa sadamate asukohad
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Lisa 6

Pühalepa vallas paiknevad lautrikohad
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Lisa 7

Käina ja Emmaste vallas paiknevad lautrikohad
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Lisa 8

Kõrgessaare vallas paiknevad lautrikohad
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