Mereline
Saaremaa
Nende tugevus on nende laevades
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Kuressaare Haigla, traumapunkt

452 0040

Kaugused
Kuressaarest:

Autoabi

697 9188

Kuivastu

76 km

Saare Infoabi

453 6363

Leisi

42 km

Kuressaare Turismiinfokeskus

453 3120

Kihelkonna

33 km

Tuule Laevad, info

14 204, 452 4444

Sääre

50 km

Kuressaare bussijaam

453 1661

Orissaare

53 km

Kuressaare lennujaam

453 0313

Triigi

45 km

Kuressaare Takso

453 0000

Panga

40 km

Arensburg Takso

454 5333

Valjala

26 km

Saare Takso

453 3333

Kaali

19 km

Saare maakond: pindala 2922 km² (6,5% Eesti pindalast); kokku 710 saart
Suuremad saared: Saaremaa, Muhu, Ruhnu, Abruka, Vilsandi
Rannajoone kogupikkus: 1414 km; pikim jõgi – Lõve jõgi (31 km); suurim järv – Mullutu-Suurlaht (1440 ha)
Kõrgeim tipp: Raunamägi – 54,2 m
Administratiivne jaotus: 15 valda, 1 linn
Rahvaarv: ca 34 000
Rahvastiku tihedus: 13,1 inimest / km²
Rahvuslik koosseis: 98% eestlasi, 1,2% venelasi, 0,34% soomlasi, 0,23% ukrainlasi, 0,31% teisi rahvusi
Kuressaare linn: pindala – 1495 ha, sellest metsad ja pargid –197 ha; haljasalad – 74 ha;
tänavate kogupikkus – 75,8 km; Kuressaare rannajoone pikkus – 20,5 km
Rahvaarv: ca 13 000

arem

aa

Merepääste number

Sa

Olulised telefoninumbrid:

Kaardilt vaadates paistab Saaremaa väike. Ometi mahub sellele
paarituhandele ruutkilomeetrile kõik, mida vaid vaja on. Siin on
muinaskalmed ja maalinnad, keskaegsed kirikud ning mõisad ja
Kuressaare linnus, siin on linn ja külad, metsad ja põllud, sadamad ja
majakad. Ja muidugi on siin inimesed – saarlased ise. Saar ei lõpe siis,
kui vesi vastu tuleb, sest meri kuulub lahutamatult saare juurde.
Saarlasi on läbi aastasadade peetud külalislahketeks ja abivalmiteks.
Võib-olla on see kõigi saarte elanike olemuses – meri on alati inimesi
viinud ja inimesi toonud. Meri on valmis tee, mida mööda saab liikuda
kuhu vaid hing igatseb. Oma saart otsitakse vähemalt mõtetes sageli.
Neile, kelle hing on igatsenud saarele, tahame pakkuda vaadata ja
kogeda kõike seda, mida Saaremaal leida on.
Tahame, et iga külaline leiaks Saaremaalt oma saare, oma unistuse, oma
meeleolu ning oma soovi siia ikka ja jälle tagasi tulla.
Tere tulemast!
Kaido Kaasik / Saare maavanem

16. sajand

Uus sadam
(portus novus)
1215. aasta juunikuus sõitsid
koged kahe piiskopi ja hulga
ristisõdijatega Riiast Gotlandi,
kuid sattusid tuulevarju saarlaste
uude sadamasse. Saarlased piirasid
vaenlase laevastiku sisse, kuid see
suutis kahenädalase piiramise järel
madalamast läbikäigust avamerele
varpida. Nimetatud sadamat on
palju otsitud, kuid tõenäoliselt
paiknes see Lõmala rannas Tooma
lõuka abajas, vana nimega Lecko.
Keskaegsetel kaartidel on kohta
nimetatud ka Abberburgiks.

16. sajand

Lahetaguse mõis on
sünnikohaks kuulsale
meresõitjale ja Antarktika
avastajale admiral
Fabian Gottlieb von
Bellingshausenile
(1776–1852) ja Pilguse
mõis koduks kaks korda
ümber maailma purjetanud
mereväe leitnandile Karl
Pontus von Nolckenile
(1800–1846).

1820

Kuressaare kaubalaevad
Rootsi ajal Baltimaade
suurimad
Kaugsõidu kaubapurjekaid, mis
väljusid läbi Taani väinade ka
Lääne Euroopasse, võis Kuressaare
kaupmeestel olla juba 16. sajandi
lõpul. Kirjalikest allikatest on teada,
et aastatel 1665–1674 seilasid
viljalastidega Lääne-Euroopasse
Hispaaniani kolm Kuressaare
laeva – „Krahv Magnus Gabriel
de la Gardie”, „Margareta” ja
„Kohl”. Esimesed kaks olid tol ajal
Baltimaade suurimad laevad.

1857. a

Maadeavastajaid
Lääne-Saaremaalt

1832

Regulaarse laevaühenduse
algus
Riia-Peterburi liinilaevad hakkasid
peatuma Kuressaare reidil alates
1857. aasta kevadest. Mudaravilate
külastajate ja tööliste rände kasv
pani aluse kohaliku laevaühenduse
asutamisele ning 1875. aastal telliti
Saksamaalt uus kauba- ja reislaev
„Konstantin”. Eesti iseseisvumise järel
oli Kuressaarel laevaühendus Tallinna,
Pärnu, Riia ja Stockholmiga. Saaremaa
ühendus mandriga läks purjejõul
liikuvatelt veolaevadelt “uiskudelt” üle
aurikutele 1903. aastal. Aastaringne
autode ja reisijate vedu jäämurdjatüüpi praamidega algas 1956. aastal.

1857

Esimene huvireis
1832. a

1215

1215. a

7. sajand

Eesti meremuuseumi
ekspeditsiooni käigus avastati
1985. aastal põhjasetetes
keskaegne schute tüüpi laevavrakk.
Ligi 16 m pikk ja ja 5,5 m lai alus
oli tol ajal Eesti rannikul levinud
rannasõidu laev, mille kandejõud
oli ligi 50 tonni. Taolised laevad
purjetasid ühemastilistena
raapurje abil ka Saaremaalt Riiga ja
Pärnu. Hilisemad Muhu väinadest
ülevedusid teinud uisud olid
Maasilinna laeva mõõtmetele ja
ehituslaadile üsna lähedased.

1820. a

Saaremaal Salme alevikus
avastati 2008. a sügisel
7. sajandi esimesest poolest pärit
haruldane laev. Tegu on vanima
purjelaeva leiuga Läänemere
piirkonnas ja terves maailmas.
Uurimistööde käigus satuti ka
teise, suurema, 17,5 m pikkuse
laeva jäänustele, koos ilmselt
Skandinaaviast pärit
36 sõdalase luustike ja relvadega.
Erakordse laevamatuse asukoht
on tähistatud mälestusmärgiga.

Maasilinna laev

16. sajand

Unikaalne avastus:
maailma vanim
viikingilaev

16. sajand

7. sajand

Ajalugu

Teadaolev esimene huvireis
ratasaurikuga Riiast Kuressaarde
(Arensburg) ja Pärnusse toimus
12.–16. augustini 1832. aastal.
Riia reeder Schröder korraldas
Riia-Jurmala vahelise liinilaevaga
„Graf Cancrin” (mahutas 20
reisijat ja 8 laevapereliiget, koka
ja teenija; aurumasin 36 hj, kiirus
7 sõlme) jõukamatele huvilistele
merereisi vaatamisväärsustega
tutvumiseks.

1986

Linna vana sadam Tori abajas oli
looduslikult madala veega ning
maakerke tulemusena ja laevade
süvise suurenedes laevaliikluse
jaoks enam ei sobinud. Uus sadam
rajati aastatel 1892–1894 neli
kilomeetrit linnasüdamest eemale
Roomassaare neemele.

1986. a

Seoses laevaehituse elavnemisega
ja rannakülade kasvamisega
tekkis saare talupoegades
suurem huvi meremehe elukutse
vastu. Kodulähedase merekooli
asutamisest olid huvitatud ka
mõisnikud ja kaupmeeskond
juba 1860-ndatel aastatel, kuid
mereklassid avati Kuressaares alles
1891. aasta sügisel, eksamid tuli
sooritada aga Riia merekooli juures.
Kuressaare merekool oli Saaremaal
kuni 1945. aastani, mil see viidi üle
Tallinna.

1917

Roomassaare sadam
1892. a

Merehariduse
algusaastad

1892

Asutatud 1992. aastal
laevandusettevõttena. 1994. asus
tegutsema operaatorina riigi
parvlaevadega Väinamere liinidel.
Peagi osteti juurde suuremaid
kasutatud ferry-tüüpi laevu, millega
tõsteti reisijate ja autode üleveo taset
ning sagedust saarte ja mandri vahel.
2008. aastal telliti uued kaasaegsed
parvlaevad, mis on muutnud
aastaringset liiklust Väinamerel veel
mugavamaks ja sujuvalt toimivaks.

1992

„Saare Kalur”– suurim
kalatööstusi, -sadamaid ja
rannakülasid koondav ettevõte
1986. aastal oli ettevõttes üle 3000 liikme
ja tööd anti 2300 inimesele. Kalapüügi
laevastikus oli 350 rannapüügilaeva, 25
väiketraali ja 8 kaugpüügi laeva, kalureid oli
tööl umbes 600. Aastas püüti ligi 30 000 tonni
kala. Peale selle tegutses 135 tootmisüksust.
Nõukogude korra kokkulangemise järel
moodustati Saare Kalurist aktsiaselts, mis
omakorda jagunes 23 mitmesuguseks
ettevõtteks, millest tänaseks on järel veel
seitse. Rannapüügiga tegelevad nüüd
peamiselt harrastuskalurid.

1994

1994. a

1891

Esimese maailmasõja lõpu eel, 1917. aasta sügisel,
otsustas Saksamaa kindralstaap Lätis asuva
põhjarinde kaitseks vallutada Saaremaa. Selleks
valmistati Liepaja sadamas ette suuroperatsioon
tingnimetusega „Albion” merejõudude saatmiseks
Tagalahte Saaremaal, kus asus hulk vene sõjaväge,
suurtükipatareisid ja sõjalaevu. 12. oktoobril
koondati Tagalahte 181 mitmesugust laeva,
127 mootorpaati, 24 600 sõdurit ja ohvitseri,
5000 hobust, 1400 vankrit, 150 kuulipildujat,
54 suurtükki, 100 lennukit ja varustust 30 päevaks.
Peamise jõu moodustasid 10 moodsat „König”
ja „Kaiser” tüüpi lahinglaeva ning 8 ristlejat.
Meresõdade ajalugu ei tundnud varem nii suurt
tulejõu koondamist ühes suunas. Saaremaa
vallutati viie päevaga.

1992. a

Linnas arvukalt elavate saksa päritoluga
kaupmeeste ja töösturite eestvõttel
asutati 1891. aastal Arensburgi
Jahtklubi. Järgmisel aastal korraldati
ka esimesed suuremad jahtide
ja paatide purjetamisvõistlused,
millest võttis osa ka eestlastest
paadiomanikke. Enne I maailmasõda
oli klubis 15 purjejahti ja jõuti isegi
kaugpurjetamise jahtide ehitamiseni.
1926. aasta lõpul asutati veel teine
jahtklubi – Saaremaa Merispordi Selts
eestlastest harrastajatele, mille tegevuse
toel on kasvanud tänaseks arvuka
liikmeskonnaga purjetajate põlvkonnad.

Saaremaa Laevakompanii

Suurim meredessant
1917. a

1891. a
1891. a

1891

Purjespordi harrastamise
algus

Saaremaa Merekultuuri
Selts
asutati Kuressaares 1994. aastal
mittetulundusühinguna ees
märgiga tutvustada merekultuuri
ja väärtustada saare mereajalugu.
Seltsi suurim ettevõtmine on
iga-aastane teemakonverentsi
korraldamine Kuressaare Mere
päevade ajal.

Koostas Bruno Pao

Sadamad
Aastaid tagasi purjelaeval Lennuk lõunapoolkera
ookeanidel merd kündes igatsesin kangesti Saaremaa vete
järele. Tänaseks olen veendunud, et meie rannikumeri on
küll madal ja kariderohke, aga paremat kohta seilamiseks
on raske tahta. Peale meresõitu saab jälle kindla pinna
jalgade alla meie kenades sadamates Saaremaal,
Muhumaal, Ruhnul, Abrukal jne. Hobipurjetajana ja
Roomassaare jahtsadama kapteninina kutsun julgesti
külastama meiekandi sadamaid ja uudistama seda, mis
toimub sadama väravatest väljaspool.
Mötlen seda tösiselt,
Meelis Saarlaid

Tuletornid
„.. Hoiatusmärkidest, mis asuvad kuival
pinnal on tähtsamad tuletornid ehk
majakad, st ehitused, kus öösel põleb
märktuli. Tuletorni ülesanne ei ole üksi
hädaohu eest hoiatamine, vaid ka koha
määramise võimaldamine, millepärast
lähestikku seisvad tuletornid peavad
olema nii päeval kui öösel üksteisest
eraldatavad.”
Nii selgitab majakate ülesandeid August
Gustavsoni Navigatsiooni õpperaamat
aastast 1932. Kõik eespool öeldu on
õige, kuid tänapäeval, kui sputnikute abil
määratakse laeva asukohta merel meetri
täpsusega, on majakad oma esialgsest
tähendusest väga palju kaotanud.

Tuule Villa kaatrireisid: www.tuulevilla.ee | Saaremaa Sea Safari kaatrireisid: www.seasafari.ee
Mardi talu lõbusõidud kaatriga: www.marditalu.ee | Kaatri- ja paadireisid „Kirbutsirkusega“: www.kirbutsirkus.ee
Muratsi puhkemaja kaatrireisid: www.muratsi.ee | Saarepuhkuse kaatrireisid: www.saarepuhkus.ee
Tika talu kaatrireisid: www.tikatalu.ee | Kõue-Mardi turismitalu: www.kouemardi.ee
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Lembit Uustulnd / kapten

Abruka

Vaadates iga päev tõtt Irbeni ja Sõrve tuletorniga, olen tegevmeremehena sageli mõelnud, kas tuleks
mul selle pärast rõõmustada või hoopis kurbust tunda. Kui aus olla, siis leian, et rõõmustamiseks on
põhjust rohkem ja seda juba kas või selle pärast, et majakad on meie mere ajalugu ja kui soovite, siis
ka romantika. Mida ilusamat võib veel olla kui kuudepikkuselt reisilt naastes püüad binoklisse esimese
kodusadama tuletorni plingi ja tead, et seal sind oodatakse.

Ujumine
Saaremaa randades on mönus ujuda: madal ja suviti pikalt soe vesi. Põhjarannik
on meil kivine, lõunarannik liivane. Mändjala-Järve piirkonda (15 km Kuressaarest)
saab mugavalt sõita mööda turvalist kergliiklusteed.
Kuressaare rannas on vetelpääste valve, kaunid vaated lossile ja spaadele,
kogu suve toimuvad üritused, noortekeskuse suvetegemised ja aerusurfi
võimalused, mänguväljak lastele – siin on igaühel midagi teha. Talvel saab tegelda
talisuplusega ja ka tervist hindavate kargetest talvemõnudest osavõtjate hulk
kasvab aasta-aastalt tasapisi.
Heigo Kips / Vetelpäästja ja hinnatud judo treener

Aktiivne puhkus
surf | purjetamine | sukeldumine
Saaremaad võib vabalt nimetada Eesti surfiparadiisiks. Teist nii kompaktset ja paljude
suurepäraste võimalustega surfipiirkonda siinkandis ei leidu. Eriilmelisi randasid on palju.
Saarelisest eripärast tulenevalt on randade vahel vahemaad väikesed ja olenemata
tuulesuunast saab kuskil ikka surfata. Merejää annab ideaalsed võimalused ka talviseks
surfamiseks ja seda kasvõi Kuressaare rannas.
Saaremaal surfamine on turvaline. Rannajoon on lai, rannad liivased ja veetase suhteliselt
madal. Randades ei ole ka liiga palju inimesi. Surfata saab nii purje kui ka lohe abil. Kes
eelistab näiteks vaiksemate ilmadega aerusurfi, sellel on võimalus avastada Saaremaa imelist
rannajoont merelt, iga uue lahesopi taga on peidus uus ja eriilmeline vaade. Kes soovib surfile
lisada ka võistlusmomenti, siis aastaringselt toimuvad Saaremaa meistrivõistlused lohesurfis.
Marko Kesküla / surfitreener

Mändjala Surfclub: www.mandjalasurfclub.com | tel 5564 3893
Saaremaa surfclub: www.saaremaasurf.ee | tel 509 2803

Aktiivne puhkus
surf | purjetamine | sukeldumine
Purjetamises on koos palju erinevaid tahke, mida inimesel ja tema hingel vaja on ja
mida argielu just lahkelt ei paku.
Purjetamine on võimalus minna. Kuigi enamasti tehakse lahe peal vaid väike tiir, siiski
on purjetajal teadmine, et kui kõik klapiks, siis võiks ta minna kaugele-kaugele ära.
Purjetamine on vaikus. On küll loodushääled, merekohin, vantide vilin, aga kõrv
puhkab mürareostusest.
Purjetamine on sõbrad ja aeg sõpradega koos olla ning aeg kuulata lugusid, mis
kellelgi rääkida on.
Purjetamine on risk, vabadus, rahu, adrenaliin …
Purjetamine on meri. Merearmastus.
Purjetamine on paljude unistuste ja igatsuste täitumine.
Purjetamine võib olla ka väga raske töö.
Jaan Tätte / ümberilma purjetaja

Aktiivne puhkus
surf | purjetamine | sukeldumine
Minu üks meeldejäävamaid merega seotud mälestusi pärineb 2011.
aasta suvest, kui sattusin tänu Tallinnas elavale sõbrannale MTÜ Eesti
Sukeldujate Klubi “hülgelaagrisse”, mis korraldati Saaremaal.
Ühel juulikuu hommikul istusin Kihelkonna vallas asuvas Papissaare
sadamas kaatrisse ja sõit hüljeste juurde võis alata. Kuna mul varasem
sukeldumiskogemus puudus, siis piirdusin Harilaiu poolsaare lähedal
hüljeste vahel snorgeldamisega.
Hülged olid väga uudishimulikud ja julged ning paljud neist tulid
inimesele nii lähedale, et soovi korral saanuks hülgega ninad kokku
panna. Mõned hülged andsid endast märku sukeldujate ujumislesti
näkitsedes, teised ei pidanud paljuks fotoaparaadi objektiivi ees
poseerida.
Soovitan kõigil huvilistel Vilsandi rahvuspargi hülged oma silmaga
üle vaadata – ükskõik, kas sukeldudes või snorgeldades. Elamus on
garanteeritud!
Anu Vares / Kuressaare Linnavalitsuse arendusnõunik
Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku juhatuse liige

Panga Sukeldumiskuurort: www.panga.ee | tel 5669 2009
Sukeldusmisklubi Pringeldivers: www.pringeldivers.com | tel 521 5434
Saarepuhkuse sukeldusreisid: www.saarepuhkus.ee | tel 5662 7637
Islander OÜ: www.islander.ee | tel 5667 1555

Kalandus

NB! Kas teadsid, et saarlastele kuulub täna
pea pool Soome kalapüügilaevastikust?

kalad | millal püüda | kalatoidud

Kuigi kutseline kalapüük saarel on minetanud tänaseks oma endise hiilguse, on harrastuskalastus
tõusuteel ja meie mere mitmekülgsus paelub lisaks kohalikele ka paljusid hingesugulasi
kaugemalt. Meri saarte ümber pakub väga erinevaid püügivõimalusi.
Saaremaa järsem, suuremate sügavuste ja külmema veega põhjakallas peibutab punase kala
püügivõimalustega ja on helde lesta poolest. Lõunarannik seevastu on laugem, meri madalam ja
elukohaks nii lepis- kui röövkaladele, kelledest harrastuskalameestele pakuvad eeskätt huvi haug
ja ahven.
Ka sise- ja vooluveekogud pakuvad kalastajale ohtralt võimalusi. Nasva jõgi on kevadeti tuntud
kui särjepüüdjate meelispaik, Karujärv ja Mullutu-Suurlaht on tuntud röövkalade püügikohad nii
suvel kui talvel, olles samas ka head linaskijärved õngitsejale. Saaremaa on ka tuntud kui vähipüügi
”Eldorado”. Vähke leidub meil pea igas suuremas veesilmas, samas on nende püüdmine rangelt
reguleeritud ja piirneb ajaliselt vaid suve lõpuosaga.
Kalapüük saarel eeldab vastava püügiloa lunastamist (v.a igameheõigus ühe lihtkäsiõngega).
Püügiluba ei pea ostma noored alla 16-aastased ja pensionärid.
Täpsema info leiad www.envir.ee. Püügiloa saab osta www.pilet.ee.
Kivi kotti!
Aivar Sõrm / kirglik kalamees
Allika Villa: www.allikavilla.ee | tel 520 8015
Lepametsa puhkemajad: www.lepametsa.ee | tel 510 9390
Kipi puhkemaja: www.hot.ee/kipi | tel 5340 7826
Muha-Ranna Puhketalu: www.muhatalu.ee | tel 509 2035
Västriku puhkemaja: www.saaremaa.ee/vastriku | tel 518 3187
Kõue-Mardi turismitalu: www.kouemardi.ee | tel 506 6740
Uno Vait´i turismitalu: www.daissy.ee | tel 524 7408

Toomalõuka turismitalu: www.toomaloukaturism.ee | tel 5646 6567
Mardi talu kalastusretked: www.marditalu.ee | tel 504 7250
Muratsi puhkemaja kalastusretked: www.muratsi.ee | tel 505 2612
Saarepuhkuse kalaretked: www.saarepuhkus.ee | tel 5662 7637
Merellinen Kalda kalaretked: www.merellinenkalda.eu | tel 518 8445
Aavikunurga puhketalu: www.aavikunurga.ee | tel 5646 2235
Sukeldumisklubi Pringeldivers: www.pringeldivers.com | tel 521 5434

Kalandus
kalad | millal püüda | kalatoidud

Ahven

Meriforell

Särg

Tuulehaug

püügiaeg:
jaanuar–veebruar,
juuni–september, detsember

püügiaeg:
aprill, mai,
september, oktoober

püügiaeg:
aprill, mai

püügiaeg:
mai

Linask
püügiaeg:
mai, juuni,
august

Haug
püügiaeg:
mai–oktoober

Angerjas

Lest

püügiaeg:
juuni–august

püügiaeg:
juuli, august

Kalandus
kalad | millal püüda | kalatoidud

Haugikotlet
Puhas haugifilee, lisandina
soolapekk suhtes 1:4,
1 korralik sibul, 3–4 viilu
saia ning ajada kõik see läbi
hakklihamasina. Lisada maitse
ained (sool, pipar jm),
2 muna ning sorts rõõska koort.
Tainas segada hoolikalt läbi,
vormida kotletiks, paneerida
riivsaiaga. Küpsetada vastavalt
temperamendile, lisandiks
sobivad keedetud kartul ja
tartari kaste.

Kajakasupp
Üks keskmine kajakas puhastada hoolikalt
sulgedest, võtta välja sisikond ning pesta
piinlikult puhtaks külma voolava vee all. Panna
külma veega keema ja keeta ettevaatlikult
nõrgal tulel ca 1,5 tundi. Liha pehmenemisel
lisada maitseained (sool, pipar, loorber), siis
võtta kajakas keedusest välja ja visata minema
kui mittevajalik. Edasi kurnata hoolikalt leem
ja kallata kraanikausist alla. Lõpetuseks visata
minema pott koos kaanega kui edaspidi
kasutamiseks kõlbmatu. 

Väikelaevad

Nende tugevus on nende laevades
/Liivimaa vanem riimkroonika, 1161–1290/

Põhjala ristiretkede eelõhtul kirjutati saarlastest nii: “Saarlased,
kuralaste naabrid, on ümbritsetud merest ega karda tugevaid
sõdalasi, sest saarlaste vägi peitub nende laevades.”
Enamus Eesti väikelaevaehitusest on koondunud Saaremaale, kus
koostöö erinevate laevaehitajate vahel on kujunenud pika aja jooksul
ning muutunud suisa traditsiooniks. Kohalikud väikelaevaehitajad
moodustavad Saaremaa väikelaevaehituse klastri – koostöövõrgustiku,
1
2
mis ühendab laevaehitajaid, allhankijaid ja merevarustuse müüjaid ,
3
samuti Saaremaa haridusasutusi , kohalikke omavalitsusi ja teisi
väikelaevaehitusega seotud organisatsioone.

1

Hilmaa OÜ | hilmaa01@gmail.com

2

ProMarine Trade | www.promarinetrade.com

3

TTÜ Kuressaare kolledž; Kuressaare ametikool
		 www.ttu.ee/kuressaare; www.ametikool.ee

Väikelaevad

Kohaliku väikelaevasektori toodang on mitmekesine, alustades
aerupaatidest ning lõpetades luksusjahtide ja töölaevadega.
Tänu headele kontaktidele ja lähedusele toimib koostöö haridusja teaduasutuste, ettevõtete ja kohalike omavalitsuste vahel.
Siinse väikelaevaehituse väiksus ja omavaheline koostöö loob
suurepärase võimaluse efektiivseks ja paindlikuks tehnoloogiate
ja materjalide testimiseks. Et neid suurepäraseid võimalusi veelgi
paremini ära kasutada, loodi saarele Väikelaevaehituse kompetentsikeskus4 – 60-meetrise mudelkatsebasseini ja materjalide
testimise laboritega hakkab keskus pakkuma erinevaid tootearenduslikke teenuseid kohalikele väikelaevaehitajatele.

4

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus | www.scc.ee

Saaremaal on tosinkond väikelaevaehitajat. Tuntuimad neist on Baltic
Workboats5 – ettevõte, mis toodab kuni 50-jalaseid alumiiniumlaevu
ning jahtlaevu tootvad Saare Paat6 ja Luksusjaht oma brändide Saare,
Arcona ja Deltaga. Täna kõige kiiremini kasvav väikelaevaehitaja on saarel
aga Alunaut7 – alumiiniumist väikealuste tootja, mille tuntuim toode
on alumiiniumjaht Journeyman 60. Tekno Marine8 toodab Saaremaal
näiteks Seiskari paate, mis on eriti populaarsed Soomes. Saaremaal
on ka mitmeid väiksemaid ettevõtteid, nagu näiteks Kasse Paadid9 ja
Kompar10, mis ehitavad aerupaate, ning Lindvart11, mille tootmisvaldkond
on elektripaadid ja eritellimused. Kuigi puupaadi ehituse hiilgeajad on
möödas, on Saaremaal neid traditsioone elus hoidev Vätta Puit12, kus on
ehitatud pea pooled täna purjede all seilavad storbåd’it.

6

Saare Paat | www.saarepaat.ee

7

Alunaut | www.alunaut.ee

8

Tekno Marine Eesti | www.tekno-marine.fi

9

Kasse Paadid | www.kasse.ee

10

Kompar | www.kompar.ee

11

Lindvart | www.lindvart.ee

12

Vätta Puit | www.vattapuit.ee
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Vaatamisväärsused
1.

Kuressaare linn ja piiskopilinnus
Kuressaare linn on Eesti suurima saare pealinn, mida esmakordselt on mainitud
ajalooürikutes 1424. aastal. Linna olulisim vaatamisväärsus on unikaalne
13. sajandist pärit Kuressaare piiskopilinnus ning ümbritsev liigirikas ja kaunis
lossipark. Kuressaare linnuses asub Eesti vanima (asutatud 1865. a) muuseumi,
Saaremaa Muuseumi tuumik. Linnus on ainus Baltikumis terviklikuna säilinud
keskaegne kaitseehitis, kus tänapäeval on Saaremaa ja Kuressaare ajalugu ning
siinset loodust tutvustav ekspositsioon.

2.

Kaali meteoriidikraater ja külastuskeskus
Kaali meteoriidi kukkumise umbkaudne aeg on 7500–7600 aastat tagasi. Kaali
meteoriidikraatrite väli Saaremaal on Eesti haruldasim loodusmälestis, olles
ühtlasi Euraasia mandri efektseim kraatriväli.
Külastuskeskuses asub ka Saarte Silurimaa Geopargi keskus.

3.

Angla Tuulikumägi ja Pärandkultuurikeskus
Anglas ootab Sind ainus tervikliku kompleksiga tuulikumägi. Viiest veskist neli
on tüüpilised Saaremaa pukktuulikud, ehitatud käesoleva sajandi alguses. Nende
keskel seisab veidi kõrgem 1927. aastal püstitatud hollandi tüüpi veski. Angla
Pärandkultuurikeskuses on võimalus meistrite juhendamisel osaleda aastaringselt
erinevates töötubades – savikojas, villakojas, vildikojas, koduleivaküpsetamises ja
kaasa lüüa Eesti rahvakalendri tähtpäevi tähistavatel üritustel.

4.

Vilsandi Rahvuspark oma keskusega Loona mõisas
Aastaringselt põnevad loodus- ja kultuuripärandi matkad kõigile huvilistele
(orhideed, hülged, linnud jmp).
Vilsandi Rahvusparki kuuluvad arvukad saared, laiud ja rahud, mis äärmiselt
dünaamilise geoloogilise arengu tõttu pakuvad geoloogiahuvilistele kauaks
avastamisrõõmu: aastate möödudes uuritud kohtadesse naastes võib tõenäoliselt
leida eest hoopis uued paekihtide paljandid ja tundmatuseni muutunud pinna
vormid. Vilsandi on Baltikumi vanim looduskaitseala, mis reorganiseeriti Vilsandi
Rahvuspargiks 1993. aastal.

5.

Koguva ja Viki talumuuseumid
Hea ülevaate saamiseks sajanditetagusest külaelust soovitame külastada just
neid talukomplekse.
Koguva külamuuseum Muhu saarel – Eesti talurahvaarhitektuuri üks väljapaistva
maid näiteid hästi säilinud taluehitistega külana.
Mihkli talumuuseum Saaremaal, Viki külas, on tüüpiline Lääne-Saaremaa talu
kompleks, kus suviti leiavad aset meeleolukad simmanid.

6.

Panga Pank
Panga pank Panga külas Mustjalas Saaremaal on Lääne-Eesti ja saarte kõrgeim
aluspõhjapaljand. Pangal paljandub siluri klint – ulatuslik astang, mis saab alguse
Gotlandi saarelt Rootsis, kulgeb läbi Läänemere ja tõuseb maapinnale Saaremaa
läänerannikul. Panga maksimaalne kõrgus on 21,3 m. Pangal on hingematvalt
kaunid päikeseloojangud ja dolomiidist päikesekell.
7. Spaad
1840. aastast alates, mil loodi esimene mudaravila Kuressaare lähistele, on linn
olnud armastatud kuurordilinnaks kõigile lähinaabritele.
Saaremaad on naljatamisi kutsutud Spaaremaaks, kuna saarel asub kõige enam
eriilmelisi spaasid: ravispaad Saaremaa Spa Hotels, heaoluspaad GOSPA,
Arensburg Boutique Hotell & Spaa, Johan Spaa, efektseima saunakeskusega Grand
Rose Spaa, luksuslikud hoolitsusvõimalused väljaspool Kuressaaret asuvad Saare
Thalasso Spa Hotellis ja Pädaste mõisas.
8. Aktiivne puhkus
Lisaks merelistele tegevustele asub Kuressaare külje all, looduskaunis kohas, täis
mõõtmetes Eesti üks parimaid golfiväljakuid, mille on projekteerinud hinnatud Soome
golfiarhitekt Lassi Pekka Tilander. Mereline kliima võimaldab mängida varakevadest
novembrikuuni välja. Rulluisutajate ja jalgratturite jaoks on linnaümbrusse loodud
20-kilomeetrine ring kergliiklusteid. Osavust võib treenida Hallikivi Seikluspargis.
9. Ehtne Saaremaa toit – Saaremaa toidutoodete hea kvaliteet on teada läbi sajan
dite. Suitsukala, koduõlu (mida Eestis esmakordselt tehti 13. sajandil Saaremaal),
tume koduleib on alati olnud saarlaste toidulaual.
Meie saartel leiab rikkalikke maitseid nii rahvusköögist, 1889. a valminud tuulikus
asuv Veski Trahter, Kaali trahter, avatud mahetalud, kui kõrgel tasemel gurmee
kööki: Eesti parimaks restoraniks on mitu aastat valitud restoran Alexander Pädaste
mõisas. Kohalikud maitsed ja kohalikul toorainel põhinevad teenused leiad üles
sinise märgi järgi Saaremaa Ehtne Toode.
10. Üritused – Rikkalikud kultuuri- ja spordiüritused pakuvad aastaringselt
põhjust tulla saartele otsima häid elamusi – Saaremaa Merenädal, Saaremaa
Ooperipäevad, tulevikumuusikafestival Juu Jääb, Kuressaare Kammermuusika
Päevad, Orhideefestival, Muhu Väina regatt, Saaremaa Surfilaager, Saaremaa Ralli,
Saaremaa Kolme Päeva Jooks, Saaremaa Suurjooks, Saaremaa Rattamaraton.
Täpsemat infot vaata
www.visitsaaremaa.ee, www.puhkaeestis.ee
e-post: kuressaare@visitestonia.com
Tel: 453 3120

Meremälukas
Koostasid: Maire Rauk, Anneliis Kabel ja Lembit Uustulnd
1. Mida tähendab 50 a eKr Rooma väejuhi Pompeiuse poolt öeldud lause: Navigare
necesse est
a) Sõdimine on väsitav
b) Purjetamine on nauding
c) Meresõit on vajalik
2. Missuguse Eesti tuletorni projekteeris väidetavalt prantsuse ehitusinsener
Alexandre Gustave Eiffel 1877. a ja mis on ainus seda tüüpi säilinud majakas
Läänemeres?
a) Ruhnu
b) Juminda
c) Pakri
3. Mis linnast algas 16. juulil 1819. a Saaremaal sündinud maadeavastaja Fabian Gottlieb von Bellingshauseni poolt juhitud
Vene-Antarktika ekspeditsioon?
a) Köningsberg
b) Peterburi
c) Kroonlinn
4. Milline ots on laevas kõige pikem ja milline kõige lühem?
Kahepunkti küsimus – vastusevariante ei anna.

5. Kes oli see maadeuurija, kes kodus viibides tegeles
eesti veise ja tori hobuse tõuaretusega?
a) Adam von Krusenstern
b) Fabian von Bellingshausen
c) Alexander von Middendorff
6. Ernest Hemingway oma romaanis “Kellel on ja kellel pole”
kirjutab niimoodi:
“Ükski Lõuna vete korralik jahisadam ei ole täielik ilma vähemalt
kahe päevitunud ning soolastest meretuultest pleekunud peaga
eestlaseta, kes ootavad ...”
a) tööpakkumist mõnelt lähemal ajal sadamast lahkuvalt laevalt
b) oma viimase kirjutise eest tšekki
c) kohtumist tõmmusilmsete kohalike kaunitaridega
7. Mis laev on Point Counterpoint II?
a) teadus- ja uurimislaev
b) sõjalaev
c) kontserdilaev
8. Mis on Muhu sumakas?
a) salakaubavedajate öine ergutusjook
b) võrkkott, millega muhulased kalu kandsid,
margapuul kaalusid ja vees loputasid
c) eriline suupiste, mida valmistatakse äsjapüütud räimest
ÕIGED VASTUSED: 1 – c / 2 – a / 3 – c / 4 – kõige lühem ots on laevakella tila küljes; kõige pikem ots
on pootsmani keel, mis kellelegi rahu ei anna. / 5 – c /
6 – b – kes ootavad oma viimase kirjutise eest tšekki. Kui see saabub, purjetavad nad järgmisse sadamasse ja kirjutavad järgmise saaga. (Ernest Hemingway romaan “Kellel on ja kellel pole” (To Have
and Have Not, 1937), 24. peatükk) / 7 – c – Laeva projekteeris maailmakuulus arhitekt Louis Isadore
Kahn, kes sündis 1901 Pärnus ja elas Kuressaares 1906. aastani, mil emigreerus perega USA-sse. /
8 – a – salakaubavedajate öine ergutusjook Läänemerel 19. saj Valmistati järgmise retsepti järgi
(ühele laevaperele): 1 suhkrupea, 2 toopi rummi ja 1 nael teed keedeti raanda (puuämbritäie) veega.
Võeti toobrist puukulbiga suva järgi.
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