
AegnaAegna



AegnaAegna saarsaar paiknebpaikneb HarjuHarju maakonnasmaakonnas Tallinna Tallinna lahelahe kirdeosaskirdeosas ViimsiViimsi poolsaarepoolsaare
vahetusvahetus lläähedusesheduses..

AegnaAegna on on maastikukaitsealamaastikukaitseala, mille , mille territooriumterritoorium on on olnudolnud kaitsekaitse all all alatesalates
12. a12. apprillistrillist 1991.1991. NNüüüüdseksdseks onon valminudvalminud kinnitamisjkinnitamisjäärgusrgus AegnaAegna kaitsealakaitseala

uusuus kaitsekaitse--eeskirjaeeskirja eelnõueelnõu..



Aegna pindala on 293 hektarit. Aegna pindala on 293 hektarit. 
Aegna kaitseala valitseja on Harjumaa Keskkonnaamet ja haldaja oAegna kaitseala valitseja on Harjumaa Keskkonnaamet ja haldaja on n 

Tallinna Kesklinna Valitsus.Tallinna Kesklinna Valitsus.



SaareSaare elanikkeelanikke on on esmakordseltesmakordselt mainitudmainitud 1469. 1469. 
aastalaastal. 16. . 16. sajandilsajandil olioli saarsaar jaja selleselle lläähihiüümbrusmbrus

piraatidepiraatide meelevallasmeelevallas..



AegnaAegna vväääärtusrtus seisnebseisneb huvitavashuvitavas ajaloosajaloos, , looduslikuslooduslikus
mitmekesisusesmitmekesisuses. . 

1957. 1957. aastastaastast on on AegnaAegna tuntudtuntud turismiturismi-- jaja puhkesaarenapuhkesaarena..



SaareSaare põhjaosaspõhjaosas laiublaiub randrand, , kuskus asuvadasuvad ka ka ametlikudametlikud telkimistelkimis--
lõkkekohadlõkkekohad. . Rahvasuu on selle ristinud Põhjarannaks.Rahvasuu on selle ristinud Põhjarannaks.



AegnaAegna saaresaare loodusvloodusväääärtusteksrtusteks on on vanadvanad metsadmetsad, , eriilmelisederiilmelised

rannadrannad, , vvääikesedikesed soolaigudsoolaigud jaja suuredsuured rräändrahnudndrahnud..



2008 aastal paigaldas Tallinna Kesklinna Valitsus Aegna saarele 2008 aastal paigaldas Tallinna Kesklinna Valitsus Aegna saarele 4 4 
suurt saare kaarti, lisaks sai Aegna ka suurt saare kaarti, lisaks sai Aegna ka viidastatudviidastatud. Sellest aastast . Sellest aastast 
saab saare ksaab saare küülaline nautida puhke/lõkkekohtadel grillimismõnusid. laline nautida puhke/lõkkekohtadel grillimismõnusid. 
Meeleolukaid elamusi pakub loodusmaja lMeeleolukaid elamusi pakub loodusmaja lääheduses olev kheduses olev küülakiik.lakiik.



8. mai 20098. mai 2009 toimusidtoimusid AegnalAegnal jjäärjekordsedrjekordsed kevadkoristustalgudkevadkoristustalgud, mis on l, mis on lääbi bi 
aastate saanud inimeste seas vaastate saanud inimeste seas vääga populaarseks ga populaarseks üürituseks. Igal aastal on rituseks. Igal aastal on 

soovijaid rohkem, kui laev mahutab.soovijaid rohkem, kui laev mahutab.
JJäätkusuutlik tegevus on saare tkusuutlik tegevus on saare üüldist heakorda positiivselt mõjutanud, ldist heakorda positiivselt mõjutanud, 

saar on saar on saanud puhtakspuhtaks



LLääbi aegade on saare peamiseks probleemiks olnud bi aegade on saare peamiseks probleemiks olnud 
sadamakai. sadamakai. 2005 2005 aastaaasta algulalgul tegitegi tormtorm AegnaAegna sadamasillalesadamasillale, , 
metsalemetsale, , elektrivõrguleelektrivõrgule jaja isegiisegi rannarannaäääärsetelersetele teedeleteedele paljupalju

kahjukahju..



2005 a jaanuaritorm kogub hoogu, tormi kahjustused olid 2005 a jaanuaritorm kogub hoogu, tormi kahjustused olid 
tõsised.tõsised.



Tormikahjustustest rTormikahjustustest rääsitud kaisitud kai



Vesi uhtis kai praktiliselt minemaVesi uhtis kai praktiliselt minema



2006. 2006. kevadelkevadel jaja suvelsuvel tehtitehti AegnaAegna kaikai põhjalikudpõhjalikud
rekonstrueerimistrekonstrueerimistöööödd, mille , mille tulemusenatulemusena saisai liinilaevliinilaev kaikai ääääresres

juba juba ohutultohutult sildudasilduda..



Aegna kai peale 2006 a lAegna kai peale 2006 a lääbitud uuenduskuuribitud uuenduskuuri



Vaade kaile peale rekonstrueerimistVaade kaile peale rekonstrueerimist



Aegna kai probleemiks on endiselt puuduv Aegna kai probleemiks on endiselt puuduv 
lainemurdja. Kiirlaeva lained võivad vlainemurdja. Kiirlaeva lained võivad vääiksema aluse iksema aluse 

vastu kaid puruks lvastu kaid puruks lüüüüaa



Viimati remonditi kaid 2005 ja 2006 aastal. Selle aasta 5.mai 
hommikul alustati kai remonttöödega.

Fort Ehituse OÜ tegevjuhi Peeter Luksi sõnul saadi töödega valmis 
15. maiks. Tööde tellijaks oli Tallinna Kommunaalamet.



15. maiks lõpetati Tallinna Kommunaalameti poolt tellitud Aegna 15. maiks lõpetati Tallinna Kommunaalameti poolt tellitud Aegna saare saare 
sadamakai remonditsadamakai remonditööööd, mille raames korrastati kai nurk, rajati kai otsa d, mille raames korrastati kai nurk, rajati kai otsa 
betoon plaatidest põhjakindlustus. Kai peale asetati uus puidustbetoon plaatidest põhjakindlustus. Kai peale asetati uus puidust pruss pruss 

sildumiseks ning uus redel vsildumiseks ning uus redel vääikepaatide jaoks.ikepaatide jaoks.



TTäänan tnan täähelepanu eest!helepanu eest!


