
Merellinen 
Saarenmaa

Heidän vahvuutensa on heidän laivoissaan
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Etäisyydet 
Kuressaaresta

Kuivastu 76 km

Leisi 42 km

Kihelkonna 33 km

Sääre 50 km

Orissaare 53 km

Triigi 45 km

Panga 40 km

Valjala 26 km

Kaali 19 km

Saaren maakunta: pinta-ala 2 922 km² eli 6,5 % Viron kokonaispinta-alasta, Yhteensä 710 saarta 
Suurimmat saaret: Saarenmaa, Muhu, Ruhnu, Abruka ja Vilsandi 
Rantaviivan kokonaispituus: 1 414 km, pisin joki Lõve jõgi (31 km), suurin järvi – Mullutu-Suurlaht (1440 ha)
Korkein kohta: Raunamägi – 54,2 m
Hallinnollinen jako: 15 kuntaa, 1 kaupunki 
Asukasmäärä: noin 31 000
Kuressaaren kaupunki: pinta-ala – 1 495 ha, tästä metsiä ja puistoja – 197 ha; viheralueita – 74 ha;  
katujen kokonaispituus – 75,8 km; Kuressaaren rantaviivan pituus – 20,5 km
Asukasmäärä: noin 13 000

Tärkeät puhelinnumerot
Meripelastuksen numero 1524

Hätäkeskus 112

Poliisi 110

Kuressaaren sairaala,  
ensiapuasema 

+372 452 0040

Autoapu +372 697 9188

Saaren Tiedotuskeskus +372 453 6363

Kuressaaren Matkailutoimisto +372 453 3120

Tuule Laevad, info +372 14204
+372 452 4444

Kuressaaren linja-autoasema +372 453 1661

Kuressaaren lentoasema +372 372 453 0313

Kuressaare Takso (taksi) +372 453 0000

Arensburg Takso (taksi) +372 454 5333

Saare Takso (taksi) +372 453 3333



Kartalta katsoen Saarenmaa vaikuttaa pieneltä. Siitä huolimatta tälle parin 
tuhannen neliökilometrin alueelle mahtuu kaikki, mitä ihminen oikeasti 
tarvitsee. Saarelta löytyy muinaisia hautapaikkoja ja maalinnoja, keskiaikaisia 
kirkkoja ja kartanoita. On kaupunkia ja maaseutua, kyliä, metsiä ja peltoja, 
satamia ja majakoita. Ennen muuta täältä löytyy sisukkaita ja vieraanvaraisia 
saarenmaalaisia ihmisiä.

Saari ei lopu siihen, missä vesi tulee vastaan. Meri kuuluu aina ja erottamattomasti 
saareen ja sen asukkaisiin. Meri on yhdistänyt, mutta myös erottanut ihmisiä, se 
on vienyt ja tuonut. Meri on valmis tie jokaisen mennä ja tulla.

Saarenmaan niittyjen kasteinen syli oli se symboli, joka tunnetussa 
valssisävelmässä yhdisti Viroa ja Suomea silloinkin, kun muut yhteydet 
olivat poikki. Nyt kanssakäyminen on tiiviimpää kuin koskaan aikaisemmin. 
Nauttikaamme siitä puolin ja toisin!

Toivotamme vieraamme lämpimästi tervetulleiksi! Haluamme esitellä teille 
kaikkea sitä, mitä Saarenmaa parhaimmillaan tarjoaa. Toivomme, että löydätte 
täältä sen ikioman saaren, jota olette ehkä pitkäänkin etsineet. 
 

Tervetuloa! 
Kaido Kaasik / Saaren maaherra
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7. vuosisata

Maailman vanhin 
viikinkilaivalöytö 
Saarenmaalta Salmen kylästä 
löydettiin syksyllä 2008 noin 
700-luvun alkupuoliskolta 
 peräisin oleva vene. Kyseessä on 
Itämeren alueen vanhin purjelai-
valöytö. Tutkimusten yhteydessä 
löytyi myös isompi, 17,5 metriä 
pitkä vene. Venehaudassa olivat 
kolmenkymmenen kuuden ilmei-
sesti skandinaavisen sotamiehen 
ja heidän aseidensa jäännökset.
Harvinaisen venehaudan sijainti-
paikalle on asetettu muisto-
merkki.

1
2

1
5
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Uusi satama (portus novus)
Kesäkuussa 1215 kaksi piispaa ja 
useita ristiretkeläisiä purjehti syvällä 
uivilla koggi-tyyppisillä aluksilla Riiasta 
Gotlantiin. Ennen määränpäätä he 
joutuivat saarenmaalaisten uuteen 
satamaan tuulensuojaan. Saarelaiset 
saartoivat vihollisen laivaston, mutta 
kaksi viikkoa kestäneen saarron 
jälkeen sen onnistui päästä takaisin 
avomerelle. Muinaista uutta satamaa 
on paljon etsitty. Todennäköisesti se 
sijaitsi Lõmalan rannassa Toomalõukan 
lahdenpoukamassa, vanhalta nimeltä 
Lecko. Keskiaikaisissa kartoissa paikka 
tunnetaan myös nimellä Abberburg.
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16. vuosisata

Kuressaaren kauppa-
alukset Ruotsin vallan 
aikana Baltian maiden 
suurimpia
Kuressaarelaisilla kauppiailla saattoi 
olla jo 1500-luvun lopulla kaukopur-
jehdukseen soveltuvia laivoja. Tanskan 
salmien kautta ne löysivät tiensä myös 
Länsi-Eurooppaan. Kirjallisista lähteistä 
tiedetään, että vuosina 1665–1674  
kolme viljalastissa ollutta kuressaare-
laista laivaa seilasi Espanjaan asti. 
Aluksilla oli hienot nimet: Kreivi Magnus 
Gabriel de la Gardie, Margareta ja Kohl. 
Kaksi ensin mainittua olivat aikansa 
isoimmat laivat koko Baltiassa.
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16. vuosisata

Maasilinnan laiva
Viron merimuseon tutkimusretken 
yhteydessä löydettiin vuonna 1985 
pohjasedimenteistä keskiaikainen 
schute-tyyppinen hylky. Lähes 16 
metriä pitkä ja 5,5 metriä leveä alus 
oli tuohon aikaan Virossa laajalti 
käytetty rannikkopurjehdukseen 
tarkoitettu alus, jonka vetoisuus 
oli 50 tonnia. Yksimastoisina nämä 
laivat purjehtivat raakapurjeen 
avulla Saarenmaalta myös Riikaan 
ja Pärnuun. Myöhemmin Muhun 
salmien liikennettä hoitaneet uisud 
eli uiskot olivat rakenteeltaan aika 
lähellä Maasilinnan laivan mittoja ja 
rakennustapaa.

Historiaa
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Länsisaaren-
maalaisia tutkimus-
matkailijoita
Pilgusen kartano oli yli 
kahdensadan vuoden 
ajan Antarktiksen löytäjän 
Fabian Gottlieb von 
Bellingshausenin  
(1776–1852) suvun 
hallussa. Kartano on ollut 
myös maailman ympäri 
kahdesti purjehtineen 
meriväen luutnantin 
Karl Pontus Nolckenin 
(1800–1846) koti.

1
8

3
2

1832

Ensimmäinen 
huvipurjehdus
Ensimmäinen tiedossa oleva huvi-
purjehdus Riiasta Kuressaareen 
(Arensburgiin) ja Pärnuun tehtiin 
ratashöyrylaivalla 12.–16. elokuuta 
1832. Riikalainen laivanvarustaja 
Schröder järjesti silloin nähtävyyksistä 
kiinnostuneelle vauraalle väelle 
risteilyn Riian ja Jurmalan välillä 
liikennöineellä Graf Cancrini – laivalla. 
Aluksessa oli 20 matkustajaa ja 
kahdeksan miehistön jäsentä, kokki 
ja palvelija, höyrykoneen teho oli 36 
hevosvoimaa ja nopeus seitsemän 
solmua.
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Säännöllisen laivaliikenteen alku
Riian ja Pietarin välistä yhteyttä hoitaneet 
reittilaivat pysähtyivät ensimmäistä kertaa 
Kuressaaren redille vuoden 1857 keväällä. Muta-
hoitoloiden asiakaskunnan kasvu ja työvoiman 
liikkuvuuden lisääntyminen asettivat kuitenkin 
pian uudenlaisia vaatimuksia myös liikenne-
yhteyksille. Paikallinen laivayhtiö perustettiin 
1875, ja Saksasta tilattiin uusi suuri kauppa- ja 
matkustaja-alus Konstantin. Viron itsenäisty-
misen aikoihin Kuressaaresta oli jo säännöllinen 
laivayhteys Tallinnaan, Pärnuun, Riikaan ja 
Tukholmaan. Vuonna 1903 ryhtyivät Saarenmaan 
ja Manner-Viron yhteyksiä hoitamaan höyrylaivat, 
jolloin purjeiden voimalla kulkeneet uiskot jäivät 
syrjään. Vuonna 1956 alkoi ympärivuotinen ja 
säännöllinen matkustaja-autolauttaliikenne aluk-
silla, joilla on myös vahvistettu jäänmurtoluokka.



Teksti: Bruno Pao
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Roomassaaren satama
Torin lahdenpoukamassa sijaitseva 
kaupungin vanha satama oli luon-
taisesti matalavetinen. Kun maa 
kohosi ja laivojen syväys suureni, 
satama alkoi olla esteenä laivalii-
kenteelle. Uusi satama perustettiin 
vuosina 1892–1894 Roomassaaren 
niemelle neljän kilometrin päähän 
kaupungista.
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Saare Kalur
Kalanjalostamoja, satamia ja rannikkokyliä 
yhdistänyt Saare Kalur oli aikoinaan Viron suurin 
kalateollisuuden yritys. Siinä oli yli 3 000 jäsentä, 
ja se työllisti 2 300 ihmistä. Yrityksellä oli 350 
rannikkokalastusalusta, 25 pienoistroolaria 
ja kahdeksan kaukopyynnin alusta. Kalastajia 
oli yhteensä noin 600 ja vuotuinen kalasaalis 
lähes 30 000 tonnia. Neuvostovallan luhistuttua 
yrityksestä muodostettiin osakeyhtiö, jonka 
toiminta keskittyy nykyisin pääasiassa muuhun 
kuin ammattikalastukseen. Rannikkopyyntiä 
harrastavat etupäässä vain vapaa-ajan kalastajat.
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Saarenmaan 
merikulttuurin seura
perustettiin Kuressaaressa 
1994 kansalaisjärjestönä, 
jonka tehtävä on saaren 
merenkulkuhistorian tutkiminen, 
tallentaminen ja vaaliminen.
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Purjehdus urheiluna ja vapaa-
ajan harrastuksena
Saksalaisten kauppiaiden ja teollisuuspohat-
tojen aloitteesta perustettiin vuonna 1891 
Kuressaaressa Arensburgin purjehdusseura. 
Seuraavana vuonna järjestettiin ensimmäiset 
purjehduskilpailut, joissa oli mukana virolai-
siakin veneenomistajia. Ennen ensimmäistä 
maailmansotaa oli seuralla 15 kilpapurjeve-
nettä, ehdittiin myös aloittaa kaukopurjeh-
dukseen soveltuvien veneiden rakentaminen. 
Vuoden 1926 lopulla perustettiin vielä 
toinenkin pursiseura, nyt jo virolaisille alan 
harrastajille. Tästä Saarenmaan meriurheilu-
seurasta ovat saaneet tuulta purjeisiinsa 
monen sukupolven purjehtijat.
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Suuri maihinnousuoperaatio
Suojellakseen Latviassa ollutta pohjoisrintamaansa 
Saksa päätti syksyllä 1917 valloittaa Saarenmaan. 
Saarenmaan Tagalahteen, jossa oli suuri määrä 
Venäjän sotaväkeä, rannikkotykistöä ja sotalaivoja, 
keskitettiin 181 erilaista laivaa,  
127 moottorivenettä, 24 600 sotilasta ja upseeria,  
5 000 hevosta, 1 400 vankkuria,  
150 konetuliasetta, 54 tykkiä, 100 lentokonetta ja 
varusteita 30 päiväksi. Huomattava merkitys oli 
myös kymmenellä taistelulaivalla sekä kahdeksalla 
risteilijällä. Saarenmaa vallattiin viidessä päivässä. 
Operaatio Albion oli Saksan menestyksekkäin 
maihinnousuoperaatio ensimmäisessä 
maailmansodassa.
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1992

Saarenmaan laivayhtiö
Vuonna 1992 perustettu yhtiö 
alkoi hoitaa Viron länsirannikon 
saarten välistä lauttaliikennettä. 
Valtion omistamien lauttojen 
lisäksi yhtiö hankki käytettyjä 
ferry-tyyppisiä aluksia, minkä 
ansiosta liikenneyhteydet Manner-
Viron ja saarten välillä paranivat 
huomattavasti. Vuonna 2008 tilattiin 
laivanrakennustelakoilta myös uusia 
nykyaikaisia lauttoja. Tänä päivänä 
saaristoliikenne hoituu sujuvasti, 
ja sen palvelutaso on vähintäänkin 
tyydyttävä.
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Merenkulkualan koulutuksen 
alkuvuodet
Laivanrakennuksen yleistymisen ja 
rannikkokylien kasvun myötä saarten 
talonpojat kiinnostuivat yhä enemmän 
merimiehen ammatista. Kotipaikkakunnan 
lähellä olevan merikoulun perustamisesta 
olivat jo 1860-luvulla kiinnostuneet 
myös kartanonomistajat ja kauppiaat. 
Merenkulkuluokat avattiin Kuressaaressa 
kuitenkin vasta syksyllä 1891, ja silloinkin 
pääsykokeet jouduttiin suorittamaan 
Riian meri koulussa. Merikoulu toimi 
Kuressaaresssa vuoteen 1945, minkä 
jälkeen se siirrettiin Tallinnaan.





Satamat
Kun vuosia sitten seilasin Lennuk-purjealuksella eteläisillä 
valtamerillä, kaipasin kauheasti Saarenmaan vesiä. Olen 
vakuuttunut siitä, että vaikka rannikkomeremme onkin 
matalaa ja karikkoista, parempaa paikkaa purjehdukselle 
ei hevin löydy. Meriretken jälkeen on mukavaa päästä 
jälleen tukevasti maankamaralle nykyaikaisiin satamiin 
Saarenmaalla, Muhulla, Ruhnulla, Abrukalla ja muualla. 
Harrastuspurjehtijana ja Roomassaaren pursisataman 
kapteenina toivotan teidät tervetulleiksi satamiimme 
ja samalla tutustumaan myös siihen, mikä jää sataman 
porttien ulkopuolelle.

Meelis Saarlaid



Majakoista

Maissa olevista varoitusmerkeistä 
tärkeimpiä ovat merenkulun turvaksi 
tarkoitetut majakat, joissa öisin vilkkuu 
valo. Majakat ovat tärkeitä myös 
paikanmäärityksen kannalta. Siksi 
lähekkäin olevat majakat pitää voida 
erottaa toisistaan sekä päivällä että 
yöllä. Tällä tavalla Navigaation oppikirja 
kertoi majakoiden merkityksestä vuonna 
1932. Nykypäivänä pystytään satelliittien 
avulla paikantamaan avomerellä oleva 
laiva metrin tarkkuudella. Siksi majakat 
ovat kaikkialla menettäneet alkuperäistä 
merkitystään. Niistä on tullut lähinnä 
matkailukohteita.

Tuule Villa: www.tuulevilla.ee | Saaremaa Sea Safari: www.seasafari.ee
mardi talu: www.marditalu.ee | Kirbutsirkus: www.kirbutsirkus.ee 
muratsi puhkemaja: www.muratsi.ee | Saarepuhkus: www.saarepuhkus.ee 
Tika talu: www.tikatalu.ee | Kõue-mardi turismitalu: www.kouemardi.ee
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Joutuessani päivittäin katsomaan Irbenin ja Sõrven majakoita kysyn itseltäni, pitäisikö sellaisesta 
kehityksestä iloita vai pitäisikö sitä surra. Olen tullut siihen tulokseen, että pikemminkin iloita. Vaikkapa 
vain siksi, että majakat edustavat merenkulkumme historiaa ja tietyllä tavalla myös romantiikkaa. Mikä voi 
olla sykähdyttävämpää kuin se, että kuukausia merellä seilannut mies saa viimein kiikariinsa kotisataman 
majakan vilkun tietäen, että häntä odotetaan.

Lembit Uustulnd / kapteeni



Uimarantoja
Saarenmaan rantavesissä on hyvä uida. Vedet ovat matalia: saa kahlata pitkään 
ennen uintisyvyyden saavuttamista. Saarenmaan rantojen vesi myös pysyy 
pisimpään lämpimänä. Saaren pohjoisranta on kivikkoinen, mutta etelärannikolta 
löytyy valkoisena hohtavaa hiekkaa ja sileää merenpohjaa. Sellainen on 
Kuressaaresta 15 km päässä oleva Mändjalan ranta, jonne pääsee mukavasti 
pyörätietä. Kaupungin oma valvottu uimaranta on melkein keskustassa. Sieltä 
löytyy jokaisella jotakin: lapsille leikkikenttiä ja vakavammista haasteista pitäville 
kajakkisurffausta. Kesäisin järjestetään ranta-alueella myös runsaasti erilaisia 
tapahtumia. Talvella voi uimarannalla harrastaa avantouintia, jonka suosio on 
vuosi vuodelta lisääntynyt. 

Heigo Kips / Hengenpelastaja ja judovalmentaja



Aktiiviloma
SurffAuSTA | PurjeHduSTA | SuKeLLuSTA

mändjala Surfclub: www.mandjalasurfclub.com | tel +372 5564 3893
Saaremaa Surfclub: www.saaremaasurf.ee | tel +372 509 2803

Saarenmaata voidaan pitää Viron surffiparatiisina. Virosta ei toista yhtä hyvää paikkaa lajin 
harrastajille löydy. Saarella välimatkat ovat lyhyitä. Siksi ei tuulen suunnallakaan ole kovin 
suurta vaikutusta. Surffaus Saarenmaalla on myös turvallista – rantaviiva on leveä, rannat 
hiekkaisia ja vesi matala. Rannat ovat myös melko autioita, ja merijää suo ihanteelliset 
mahdollisuudet talvisurffaukselle. Saarella voi harrastaa monia surffauksen lajeja. On 
purjesurffausta, kajakkisurffausta ja kitesurffausta eli leijalautailua, jossa järjestetään vuosittain 
myös Saarenmaan mestaruuskilpailuja. Surffaus ei kuulemma ole vain urheilua, vaan myös 
oma kulttuuri ja mielentila. 

Marko Kesküla / surffivalmentaja



Aktiiviloma
SurffAuSTA | PurjeHduKSeSTA | SuKeLLuSTA

Purjehdus sisältää monia sellaisia asioita, joita ihmissielu tarvitsee. Paljon sellaista, mitä 
ei arjessa ole. 

Purjehtiminen antaa meille mahdollisuuden lähteä. Vaikka tekisi vain pienen 
pyörähdyksen lahdella, purjehtija saattaa tuntea, että nyt olisi mahdollisuus, nyt voisi 
lähteä kauas pois.

Purjehdus on hiljaisuutta. On toki luonnon äänet, on meren kohinaa, on vaijerien 
narskuntaa, mutta korva lepää melusaasteesta. 

Purjehdus on myös riskinottoa, vapautta, rauhaa, adrenaliinia …
Purjehdus on merta, rakkautta mereen.
Purjehdus on monien unelmien ja kaipuun täyttymistä.
Purjehdus voi olla myös hyvin raskasta työtä.

Jaan Tätte / maailmanympäripurjehtija



Aktiiviloma
SurffAuSTA | PurjeHduSTA | SuKeLLuSTA

Eräs mieleenpainuvimmista mereen liittyvistä muistoistani on kesältä 
2011. Jouduin silloin puoliksi sattumalta Viron sukeltajien klubin 
hyljeleirille, joka järjestettiin Saarenmaalla. Eräänä heinäkuisena aamun 
astuin Papissaaren satamassa pikaveneeseen, ja matka hylkeiden luo 
saattoi alkaa. Koska minulla ei ollut aikaisempaa sukelluskokemusta, 
tyydyin vain snorklaamaan hylkeiden seassa Harilaidin niemen lähistöllä. 
Hylkeet olivat hyvin uteliaita, monet niistä uivat niin lähelle, että 
olisin voinut vaihtaa niiden kanssa maorien nenätervehdyksen. Useat 
tavoittelivat huomiotani näykkimällä uimaräpylöitäni, toiset poseerasivat 
hanakasti kameran edessä. Tällaista elämystä suosittelen kaikille. Uskokaa 
pois, se kannattaa. 

Anu Vares / Kuressaaren kaupunginhallituksen kehitysjohtaja,  
Viron terveellisten kaupunkien verkoston hallituksen jäsen

Panga Sukeldumiskuurort: www.panga.ee | tel +372 5669 2009
Pringeldivers: www.pringeldivers.com | tel +372 521 5434
Saarepuhkus: www.saarepuhkus.ee | tel +372 5662 7637
Islander OÜ: www.islander.ee | tel +372 5667 1555 



Saaren maakuntaa ympäröivä meri tarjoaa monia pyyntimahdollisuuksia. Joskus tärkeänä 
elinkeinona ollut ammattikalastus on kuitenkin menettänyt hohtonsa, harrastuskalastus 
sen sijaan lisääntyy jatkuvasti. Väinameri eli Länsi-Viron saaria ympäröivä meri kiinnostaa 
monimuotoisuutensa vuoksi myös ulkomaisia vapaa-ajan kalastajia.

Saarenmaan rannikko on pohjoisessa jyrkempi, meri syvempi ja kylmempi kuin etelässä. Siksi se 
tarjoaa mainion elinympäristön lohelle ja kampelalle. Loivempaa eteläistä rantaa ja matalampaa 
merta suosivat erilaiset särkilajit, mutta myös petokalat. Jälkimmäisistä hauki ja ahven kiinnostavat 
harrastuskalastajia aivan erityisesti. Nasva-joki tunnetaan keväällä varsinaisena särjenpyytäjien 
Mekkana, kun taas Karujärvja Mullutu-Suurlaht ovat tunnettuja petokalojen pyyntipaikkoja sekä 
kesällä että talvella, mutta on siellä myös suutaria, suosittua onkikalaa. Ravustajille Saarenmaa 
on todellinen Eldorado eli kultamaa. Rapuja löytyy lähes jokaisesta vedensilmästä, mutta niiden 
pyyntiaika on tarkoin rajattu loppukesään.

Kalastus saarella edellyttää pyyntiluvan lunastamista (lukuun ottamatta nk. jokamiehenoikeutta). 
Lupaa eivät tarvitse alle 16-vuotiaat ja eläkeläiset. 

Tarkempi info www.envir.ee, www.pilet.ee.

Hyvää kalaonnea!

Aivar Sõrm / intohimoinen kalastaja

Kalastajan vuosi
KALAT | PYYnTiAjAT | KALAruOAT Tiesitkö, että saarenmaalaiset omistavat nykyisin lähes 

puolet Suomen kalastuslaivastosta?

allika Villa: www.allikavilla.ee | tel +372 520 8015
Lepametsa puhkemajad: www.lepametsa.ee | tel +372 510 9390
Kipi puhkemaja: www.hot.ee/kipi | tel +372 5340 7826
muha-ranna Puhketalu: www.muhatalu.ee | tel +372 509 2035 
Västriku puhkemaja: www.saaremaa.ee/vastriku | tel +372 518 3187 
Kõue-mardi turismitalu: www.kouemardi.ee | tel +372 506 6740
Uno Vait´i turismitalu: www.daissy.ee | tel +372 524 7408 

Toomalõuka turismitalu: www.toomaloukaturism.ee | tel +372 5646 6567 
mardi talu: www.marditalu.ee | tel +372 504 7250
muratsi puhkemaja: www.muratsi.ee | tel +372 505 2612
Saarepuhkus: www.saarepuhkus.ee | tel +372 5662 7637
merellinen Kalda: www.merellinenkalda.eu | tel +372 518 8445
aavikunurga puhketalu: www.aavikunurga.ee | tel +372 5646 2235 
Pringeldivers: www.pringeldivers.com | tel +372 521 5434



Kalastajan vuosi
KALAT | PYYnTiAjAT | KALAruOAT 

PyyNTIaIKa:  
toukokuu, kesäkuu, 

elokuu

PyyNTIaIKa:  
toukokuu–lokakuu

PyyNTIaIKa:  
kesäkuu–elokuu

PyyNTIaIKa:  
heinäkuu, elokuu

PyyNTIaIKa:  
tammikuu–helmikuu,  

kesäkuu–syyskuu, joulukuu

PyyNTIaIKa:  
toukokuu

PyyNTIaIKa:  
huhtikuu, toukokuu,  

syyskuu, lokakuu

PyyNTIaIKa:  
huhtikuu, toukokuu

Suutari Hauki Ankerias Kampela

Ahven NokkahaukiMeritaimen Särki



LOKKiKeiTTO 

Höyhennä keskikokoinen lokki huolellisesti, 
poista sisälmykset ja huuhtele perusteellisesti 
kylmällä juoksevalla vedellä. Laita kattilaan, 
jossa on kylmää vettä ja keitä miedolla läm-
möllä noin 1,5 tuntia. Lihan pehmetessä lisää 
mausteet: suolaa, pippuria ja 1–2 kuivattua 
laakerinlehteä. Anna kiehua. Ota sitten lokki 
pois kattilasta ja heitä tarpeettomana mene-
mään. Sen jälkeen siivilöi liemi ja valuta se 
viemäriin. Päätteeksi heitä roskiin myös kattila 
kansineen. 

HAuKiPuLLAT

Yksi puhdistettu haukifilee, 
suolasilavaa suhteessa ¼,  
yksi kokonainen sipuli,  
3–4 viipaletta valkoista leipää, 
suolaa ja pippuria, mahdollisesti 
myös muita mausteita. Kuori 
ja paloittele sipuli. Hienonna 
kaikki ainekset lihamyllyllä tai 
yleiskoneella. Lisää mausteet 
ja sekoita taikina tasaiseksi. 
Pyörittele seos pulliksi. Kieritä 
pyörykät korppujauhoissa ja 
paista sopivaksi katsomallasi 
lämmöllä. 

KALAT | PYYnTiAjAT | KALAruOAT 

Kalastajan vuosi



Pienlaivojen rakennusta
Heidän vahvuutensa on heidän laivoissaan 
/Henrikin Liivinmaan kronikka, 1180–1227/

Baltian ristiretkien yhteydessä saarenmaalaisia kuvailtiin Henrik 
Lättiläisen Liivinmaan kronikassa seuraavasti: Saarenmaalaiset, 
kuurilaisten naapurit, ovat meren ympäröimiä eivätkä pelkää 
vahvoja sotamiehiä, sillä heidän voimansa piilee heidän 
laivoissaan.

Suurin osa Viron pienveneenrakennuksesta on keskittynyt 
Saarenmaalle. Paikallisten veneyrittäjien yhteistyöllä 
on pitkä ja vahva perinne. Nykyisin he muodostavat 
veneenrakennusklusterin, yritysryppään, johon kuuluu rakentajia, 
alihankkijoita1, varustemyyjiä2, paikallisia oppilaitoksia3, 
kunnanhallituksia ja muita järjestöjä.

 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



Pienlaivojen rakennusta

Veistämöiden tuotanto on monipuolista, soutuveneistä 
luksusluokan huvijahteihin ja työlaivoihin. Hyvien kontaktien 
ja läheisyyden ansiosta yhteistyö oppi- ja tutkimuslaitosten, 
yritysten ja paikallisten päättäjien kanssa toimii hyvin. 

Paikallisen venealan suhteellinen pienuus ja toiminnan 
joustavuus luovat hyvät edellytykset tuotantoteknologioiden 
ja materiaalien tehokkaalle testaukselle. Tätä tarkoitusta 
palvelee myös kompetenssi- eli osaamiskeskuksen4  
perustaminen. Keskuksen 60-metrinen koeallas ja materiaalien 
testauslaboratorio alkavat tarjota tuotekehityspalveluja kaikille 
paikallisille veneenrakentajille.

 4 Väikelaevaehituse kompetentsikeskus | www.scc.ee



Saarenmaalla toimii tusinan verran veneyrittäjiä. Tunnetuimpia näistä ovat 
Baltic Workboats5 – yritys, joka valmistaa enintään 50 jalan alumiiniveneitä, 
huviveneitä tekevä Saare Paat6 sekä Luksusjaht, jonka tuotemerkeistä 
tunnetuimpia ovat Saare, Arcona ja Delta. Nopeimmin kehittyy 
nykyisin kuitenkin Alunaut7, joka tunnetaan alumiinijahti Journeyman 
60:n rakentajana, ja jonka tuotevalikoimaan kuuluvat myös pienet 
alumiiniveneet. Tekno Marine8 tuottaa Saarenmaalla Seiskarin veneitä, jotka 
ovat erittäin suosittuja Suomessa. Saarenmaalla on lisäksi monia pienempiä 
venealan yrittäjiä. Sellaisista mainittakoon Kasse Paadid9 ja Kompar10, jotka 
rakentavat soutuveneitä, sekä Lindvart11, joka on keskittynyt etupäässä 
sähköveneisiin ja erikoistilauksiin. Vaikka puuveneiden loistoajat ovat jo 
ohi, Vätta Puit12 pitää sitkeästi elossa vanhoja perinteitä: sen veistämiä 
ovat lähes puolet nykyisin purjeiden alla seilaavista storbåt-tyyppisistä 
saaristomallisista puuveneistä.

 

 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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1. Kuressaaren kaupunki ja piispanlinna. Kuressaare on Viron suurimman  
saaren pääkaupunki, joka mainitaan historiankirjoissa ensimmäistä kertaa vuonna 
1424. Kaupungin merkittävin nähtävyys on rehevän puiston ympäröimä ainutlaatuinen 
1200-luvun piispanlinna. Linna ja sitä ympäröivä linnoitejärjestelmä on ainoa Baltian 
maissa ehjänä säilynyt keskiaikainen puolustusrakennelma. Linna on Viron vanhimman, 
vuonna 1865 perustetun Saarenmaan museon varsinainen ydin. Vierailu keskiaikaa 
henkivässä linnassa antaa kävijöille runsaasti tietoa Saarenmaan historiasta, nykypäivästä 
ja luonnosta. 

2. Kaalin meteoriittikraatterit ja vierailukeskus. Kaalin meteoriitti putosi noin  
7 500 vuotta sitten aiheuttaen kahdeksan kraatteria, joista suurimman läpimitta on  
110 metriä. Näin muodostui pyöreä Kaalin järvi, jonka syvyys on 16 metriä. Kaalin 
kraatteri on Viron harvinaisin ja kiinnostavin luonnonnähtävyys, joka sijoittuu hyvin myös 
maailman tunnettujen kraattereiden joukossa (8. sija). Kirjassaan Hopeanvalkea Lennart 
Meri toteaa, että Kaalin rautameteoriitin putoamisella alkoi rauta-aika Virossa. Kaalin 
vierailukeskuksessa toimii Saarten kalkkikivialueen geopuiston keskus.

3. Anglan tuulimyllyt. Anglan tuulimyllymäellä seisoo viisi myllyä yhtenäisenä rakennus-
ryhmänä. Neljä viidestä on 1900-luun alussa rakennettuja perinteisiä saarenmaalaisia 
pukkimyllyjä. Ryhmän keskellä komeilee muita korkeampi vuonna 1927 rakennettu 
hollantilaistyyppinen mylly. Anglan perinnekulttuurikeskuksessa voi alansa osaajien 
opastuksella oppia uusia taitoja savipajassa, villa pajassa tai huopapajassa. Voi kokeilla 
myös saarenmaalaisen kotileivän leipomista ja osallistua virolaisen kansankalenterin 
merkkipäivätapahtumiin.

4. Vilsandin kansallispuisto. Vilsandin kansallispuistoon kuuluu runsaasti saaria, luotoja ja 
kareja. Alue on geologisesti mielenkiintoinen. Vilsandilta, kuten myös muualta Saarenmaan 
länsirannikolta, saattaa löytyä siluurisen kalkkikiven paljastumia, jotka sisältävät runsaasti 
fossiileja ja kivettyneitä koralleja. Vilsandin merellisissä maisemissa kasvaa paljon 
harvinaisia kasveja, joista erikoisin on kotoperäinen, vain Saarenmaalla tavattava robirohi 
eli saarenmaanlaukku. Myös kämmeköiden runsaus on merkittävä – niitä on yli 30 lajia. 
Loonan kartanossa sijaitseva kansallispuiston keskus järjestää ympärivuotisesti luonto- ja 
kulttuuriperintöretkiä, joiden yhteydessä tutustutaan lintuihin, hylkeisiin, orkideoihin ja 
alueen muihin nähtävyyksiin. 

5.  Koguvan ja Vikin maatilamuseot. Koguvan kylä Muhun saarella on virolaisen 
talonpoikaisarkkitehtuurin huomattavimpia esimerkkejä. Merkittävä se on myös siksi, 
että kyseessä on elävä kylä. Koguvassa näemme, mitä muhulaiseen piha kokonaisuuteen 
on kuulunut. Ensin mainittakoon asuintalo, jonka toisessa päässä saman katon alla olivat 
usein myös riihi ja navetta. Pihassa oli lisäksi kaivo, sauna ja erilaisia aittoja, joskus myös 
paja ja kesäkeittiö. Vaikuttava nähtävyys ovat Koguvan kylän yli 200 vuotta vanhat, 
taidokkaasti ladotut kiviaidat. Mihklin maatilamuseo Saarenmaalla Vikin kylässä edustaa 
myös tyypillistä länsisaarenmaalaista talo kokonaisuutta. Museon pihalla järjestetään 
kesäisin usein kylätansseja. 

6. Pangan rantatörmä. Mustjalan eli Pangan rantatörmä on Länsi-Viron ja saarien korkein 
suoraan merestä nouseva siluurikauden kalkkikivijyrkänne. Jyrkänne eli klintti saa alkunsa 
Gotlannista, kulkee Itämeren halki ja nousee maan pinnalle Saarenmaan länsirannikolla. 
Korkeimmassa kohdassaan se on yli 20 metriä korkea. Paikka on elämyksellinen, 
rantatörmältä voi esimerkiksi ihailla henkeäsalpaavaa auringonlaskua.

7. Kylpylät. Kuressaare on ollut lähinaapurien suosima kylpyläkaupunki aina siitä lähtien, 
kun ensimmäinen mutahoitola avattiin vuonna 1840. Nykyisin Saarenmaata sanotaan 
joskus leikillään myös Spaarenmaaksi, koska saarella toimii runsaasti terveys- ja 
kauneuspalveluja tarjoavia Spa-kylpylöitä. Terveys- ja hyvinvointimatkailu elää koko 
maailmassa nousukautta, niin myös Virossa ja erityisesti Saarenmaalla. GOSPA, Saaremaa 
Spa Hotels, Arensburg Boutique Hotell & Spaa, Johan Spaa, varsinaista luksusta edustava 
Grand Rose Spaa, samoin Saaremaa Thalasso Spa -hotelli ja Pädasten kartanohotelli 
Muhulla ovat paikkoja, joissa rauhallinen miljöö, ammattitaitoinen henkilökunta ja 
osaavasti toteutetut hoidot vaikuttavat kokonaisvaltaisesti niin kehoon, ihoon kuin 
mieleenkin.

8. Aktiiviloma. Merellisten harrastusten lisäksi Kuressaaressa on monia muitakin mahdolli-
suuksia aktiivilomaan. Aivan kaupungin tuntumassa luonnonkauniissa paikassa on Viron 
parhaisiin kuuluva täysimittainen golfkenttä, jonka on suunnitellut arvostettu suomalainen 
golfkenttäarkkitehti Lassi Pekka Tilander. Pehmeän ilmaston ansiosta kentällä voi pelata 
golfia varhaiskeväästä aina marraskuuhun asti. Rullaluistelijoille ja pyöräilijöille on 
kaupungin ympäristössä noin 20 kilometriä kevyen liikenteen väyliä. Taitojaan voi jokainen 
kokeilla myös Hallikiven seikkailupuistossa.

9. Aito saarenmaalainen ruoka – Saarenmaalaisten ruokien hyvä laatu on laajalti tunnettu. 
Savukala, tumma kotileipä, ja kotiolut ovat aina olleet saarelaisten ruokapöydässä, mutta 
ne maistuvat myös muualta tulleille. Oluesta puheen ollen juuri Saarenmaa oli se paikka, 
jossa sitä 1200-luvulla Virossa ensimmäistä kertaa valmistettiin. Kaikilla Viron saarilla voi tänä 
päivänä nauttia runsaasti erilaisia makuja niin kansallisen keittiön kuin gourmet-puolelta. 
Tuulimyllyssä sijaitseva Veski trahter, Kaali trahter sekä monet luontaistuotteita käyttävät 
maatilaravintolat ovat lisänneet koko ajan suosiotaan. Pädasten kartanon Alexander-ravintola 
on toistuvasti valittu Viron parhaaksi ruokapaikaksi. Paikallisia raaka-aineita käyttävät 
tuotteet tunnistaa sinisestä merkistä Saaremaa ehtne toode.

10. Tapahtumia – Orkideafestivaali, tulevaisuuden musiikin festivaali Juu jääb, Muhun 
salmen regatta, Saarenmaan meriviikko, Saarenmaan oopperapäivät, Saarenmaan 
surffileiri, Kuressaaren kamarimusiikkipäivät, Saarenmaan ralli, Saarenmaan kolmen päivän 
juoksu, Saarenmaan suurjuoksu, Saarenmaan pyörämaraton ja paljon muita tempauksia. 
Myös kaikkien näiden kulttuuri- ja urheilutapahtumien takia kannattaa tulla Saarenmaalle.

Lisäinfo: 
www.visitsaaremaa.ee, www.visitestonia.com 
e-mail: kuressaare@visitestonia.com 
Tel: +372 453 3120 (Kuressaaren matkailutoimisto)

Nähtävyydet



Merivisailu
Merivisailun laativat Maire Rauk, Anneliis Kabel ja Lembit Uustulnd

1. Mitä tarkoittaa roomalaisen sotapäällikön Pompeiuksen 50 eKr. lausuma Navigare 
necesse est?

a) Sotiminen on väsyttävää.
b) Purjehdus on nautinnollista.
c) Purjehdus on välttämätöntä.

2. Mikä on se virolainen majakka, jonka rakennusinsinööri Alexandre Gustave Eiffelin 
arvellaan suunnitelleen vuonna 1877? Kyseessä on ainoa tämäntyyppinen säilynyt 
majakka Itämerellä.

a) Ruhnu
b) Juminda
c) Pakri

3. Mistä kaupungista alkoi 16. heinäkuuta 1819 Saarenmaalla syntyneen, Venäjän 
tsaaria palvelleen tutkimusmatkailijan Fabian Gottlieb von Bellingshausenin 
johtama Antarktis-retki?

a) Köningsberg
b) Pietari
c)  Kronstadt 

4. Mikä kieli on laivassa kaikkein pisin ja mikä kaikkein lyhin?



5. Kuka oli se tutkimusmatkailija, joka kotipuolessa ollessaan 
harjoitti paikallisten rotujen eli vironlehmän ja torinhevosen 
jalostusta? 

a) Adam von Krusenstern
b) Fabian von Bellingshausen
c) Alexander von Middendorff

6. Ernest Hemingway kirjoittaa romaanissaan Kirjava satama 
suunnilleen seuraavasti: Yksikään eteläisten vesien kunnon 
purjelaivasatama ei ole täydellinen ilman vähintään kahta 
ruskettunutta, suolaisten merituulten parkitsemaa virolaista, 
jotka odottavat…

a) pestiä johonkin pian lähtevään laivaan
b) rahalähetystä viimeksi kirjoittamastaan jutusta
c) tapaamista paikallisen tumman kaunottaren kanssa

7. Mikä laiva on Point Counterpoint II? 
a) tutkimusalus
b) sotalaiva
c) konserttilaiva

8. Mikä on Muhun saaren sumakas?
a) salakuljettajien öinen energiajuoma
b) verkkokassi, jossa muhulaiset kantoivat, punnitsivat ja 

huuhtelivat kaloja
c) juuri pyydystetystä silakasta valmistettu suupala

VASTAuKSET: 1 – c / 2 – a / 3 – c / 4 – Kaikkein lyhin kieli on laivakellossa, kaikkein pisin on puosun 
kieli, joka ei jätä ketään hetkeksikään rauhaan. / 5 – c / 6 – b – rahalähetystä viimeisimmästä jutusta. 
Kun se saapuu, he purjehtivat seuraavaan satamaan ja kirjoittavat seuraavan jutun. /  
7 – c – konserttilaiva. Laivan suunnitteli maailmankuulu arkkitehti Louis isadore Kahn, joka syntyi 
1901 Pärnussa, asui vuoteen 1906 Kuressaaressa ja muutti sen jälkeen perheineen Yhdysvaltoihin. /  
8 – a – energiajuoman valmistukseen yhdelle miehistölle tarvittiin 1 sokeritoppa, 2 tuopillista 
rommia ja 1 pauna teetä. Seos kiehautettiin ämpärillisessä vettä, minkä jälkeen jokainen sai 
ammentaa mielensä mukaan suoraan saavista.
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