
PURJETURISM
LÄÄNEMEREL ja EESTIS



PURJETAV EUROOPA 

• Eurooplased omavad ligikaudu 6 miljonit 
veesõidukit

• 32 miljonit eurooplast võtavad osa 
rekreatiivsetest veesõidukitega seotud 
tegevustest.

• Suvel seilab Läänemerel ca 200 000 jahti.



• Euroopas on Läänemerel kaks mereturismi 
suurriiki: Saksamaa (35%) ja Rootsi (30%), 
järgnevad Taani (20%) ning Soome (10%).

• Saksa ja Taani turistid domineerivad peamiselt 
Läänemere lõuna- ja edelakaldal ja Rootsi ning 
Soome turistid peamiselt Läänemere kesk-
regioonis.

KES SEILAVAD LÄÄNEMEREL?



• Enamus (70%) veesõidukeid saabuvad 
Läänemere lõuna, edela-ja läänekallastelt –
Saksast, Taanist, Rootsist ja Soomest. 

• Rahvusvaheliste külastajate ööbimiste 
kogusumma Läänemere piirkonnas on  
hinnanguliselt 1,8-2 miljonit külastajat, 

• neist 80% ööbimistega külastajaid on Saksa, 

Taani ja Rootsi päritolu. 



VEEL PISUT STATISTIKAT

• Enamus merereise jahtidel kestab umbes 3 nädalat 
(keskmine kestus on 1,5 nädalat), samas on mõned 
jahid kogu suveperioodi merel.

• olles reisil kulutab jahimeeskond kohalikele teenustele 
ja kaupadele arvestatava summa rahast – ligikaudu 1/3  
purjeturistidest kulutavad jahiga Läänemerel reisides 
~100 EURi päevas/aluse kohta. Reeglina on 1/3 jahtidel 
2 meeskonnaliiget, samas arvestatakse, et 40%-s 

• veesõidukites on 3-4 inimest. Vanusegrupiti 
domineerivad võrdselt 1/3 koguarvust – 41-50 
aastased ning 51-60 aastased. Kiiremini kasvav 
vanusegrupp, moodustab juba 1/5, on 31-40 aastased. 



VÄIKELAEVADE ARV EESTIS

Aasta Veesõidukite arv 

• 2002 12538 

• 2003 13342 

• 2004 14561 

• 2005 15331 

• 2006 16745 

• 2007 18665

• 2008 21083

2008.  aastal ARK-i registrisse 1944 väikelaeva, 
mida on 193 võrra enam kui aasta varem.



EESTI VÄIKELAEVAD
ARK-i registri andmetel

• Ookean – 123

• Avameri – 524

• Rannikumeri – 7976

• Kaitstud veed – 9034

• Määramata – 3426



KUHU EESTIS RANDUDA?

• Eestis on 54 väikesadamat

• neist 24 sadamat pakuvad külalissadama 

nõuetele vastavaid teenuseid.

• vaid üks on tunnistatud Sinilipu vääriliseks, 
mis tähendab, et sadam vastab kõigile 
rahvusvahelistele ja ökoloogilistele 
nõuetele. 



MILLE PÕHJAL VALITAKSE SADAM?

1. Turvalisus (tormikaitse , turvaline sisenemine ja      
lihtne navigatsioon, valvatav ala); 

2. Pesemisvõimalused, tualetid, kauplused jt teenused; 
3.   Vaba kaikoha olemasolu; 
4.   Navigatsiooni seisukohalt soodne asend; 
5.   Elekter, vesi, kanalisatsioon, kütus; 
6.   Loodus; 
7.   Hinnatase; 
8.   Informatsioon; 
9.   Toitlustamine; 
10. Distants teistest väikesadamatest kus peatuda. 



KUI KAUGEL ON JÄRGMINE SADAM?

Sadamavõrgustiku sadamate optimaalne 
vahemaa peab jääma 35-40 miilisesse 

vahemikku, mis tähendab mereturistile 

6-8 tunnist merel viibimist. 



OLULINE ON TEENUSTE 
ROHKUS JA KVALITEET

Olulisemad turismi- ja sadamateenused, mis annavad 
väikesadamale lisaväärtust: 

• Osalemisturismi tooted (lähtub kohalikust kultuurist ja ajaloost); 
• Mereturismiteenused ja tooted; 
• Reisipaketid giidiga ümbritsevas piirkonnas; 
• Internetiühendus (wifi); 
• Kauplused sadamas ja piirkonnas; 
• Informatsiooni kättesaadavus (talvehoiust, hooldusest jne.); 
• Kohalike käsitöö toodete ostmise võimalused; 
• Transpordivahendite kättesaadavus; 
• Kvaliteetse toitlustamise mitmekesisus. 



MIS TEEB SADAMA TUNTUKS?
• Hea ja soodne asukoht;
• Teenuste kõrge kvaliteet;
• Euroopa mereturismialastel messidel ja näitustel osalemine;  
• Koostöö kohalike omavalitsustega; 
• Osalemine rannikualade regioonide vahelistes koostöövõrgustike 

projektides; 
• Regionaalsetesse turismiportaalidesse vajaliku informatsiooni 

regulaarne lisamine; 
• Väikesadama kodulehe järjepidev täiendamine; 
• Mereturismialaste koolituste ja treeningute korraldamine; 
• Võistlusspordi arendamine. 
• Olulisemad koostööpartnerid mereturismialases 

koostöövaldkonnas. 
• Regionaalsed katusorganisatsioonid mereturismi valdkonnas; 
• Rahvusvahelised mereturismi organisatsioonid.



KÜLALISJAHID EESTI SADAMATES 2007
pikkusega kuni 24 m



VÄIKELAEVAD EESTI SADAMATES 2007



KAS SADAMAPIDAMINE ON TULUS ÄRI?

Euroopa ja Eesti külalissadamad on väga harva 
tulutoovad (sadamat külastavatelt ja seal 
alaliselt olevatelt alustelt võetavate sadama-ja 
teenustasude abil saadakse positiivne 
finantstulem). 

Samas on külalisjahtidel ja muudel alustel 
sadamasse saabuvad turistid väga oluliseks 
tuluallikaks mitte ainult sadamale, vaid kogu 
regioonis paiknevale turismitööstusele. 



KÕIGE OLULISEM!

Külalissadama majandusliku tasuvuse 
saavutamiseks on määrava tähtsusega 
sadama asukoht ja osutatavate teenuste 
mitmekesisus. 



KUIDAS SADAM ENNAST MAJANDAB?

Euroopas ja Põhjamaades on enamus sadamaid 
kas riiklikud või munitsipaalomandis. Sadamad 
mis on eraomandis on reeglina kinnised sadamad 
ehk siis ainult klubi liikmetele. Väiksem osa 
erasadamatest on aga välja arendatud 
isetasuvateks sadamateks, mis tähendab seda, et 
seal osutatavad teenused on väga mitmekesised 
ja võimaldavad sadamaalal toimida ka 
navigatsioonivälisel perioodil. 



Üldiselt iseloomustab Euroopa külalissadamate 
tegevust madalad kasumi ja tasuvuse näitajad. 
Tasuvusajad on reeglina pikad reeglina 25-30 
aastat või enam. See on põhjustatud peamiselt 
tegevuse hooajalisusest ja suurtest 
investeeringuvajadustest. Seega on enamus 
tegevusi (aluste vastuvõtt, paigutus, 
infrastruktuuri rajamine jne.) mittetulunduslik 
tegevus mida toetatakse avalike investeeringute 
ning toetuste läbi. Külalissadamate arengut 
toetavad ka mitmed Euroopa Liidu programmid. 



Tegevused, mis toimuvad maismaal (majutus, toitlustus, vaba-aja 
teenused jne) on reeglina eraettevõtjate käes, kes teevad aktiivset 
koostööd sadamaga pakkudes mereturistile vajalikke teenuseid. 
Väikesadamate tulususe tõstmiseks on järgmised võimalused:

• Sadamaala aastaringne toimimine; 
• Kohalike aluste olemasolu sadamas; 
• Sadama täituvuse tõstmine (külalisalused); 
• Sadama territooriumi ja akvatooriumi multifunktsionaalne 

kasutamine (näit. kalasadam); 
• Sadama kohtade arvu suurendamine (vähendab üldkulusid); 
• Sadamate koostoimimine ja ühine turundamine; 
• Tegevuskulude vähendamine; 
• Tugiteenuste laiendamine (majutus, toitlustus, remonditeenused 

jne). 



MILLAL PURJETAJA RAHUL ON?

• tuju on hea

• jaht on terve

• kaimaks on mõõdukas 

• sadamateenused kvaliteetsed

• Info järgmise sadama kohta olemas

• söök, toit, vesi ja kütus on pardal

• tuult on piisavalt


