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1. Kohustuslikud andmed 

1.1 Algne nimetus Salmistu vaatluspost  

 

1.2 Hilisem(ad), sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed) 

Salmistu sadama vaatetorn 

 

1.3 Aadress  Harju maakond, Kuusalu vald, Salmistu küla. 

Sadama (1,1 ha), tunnus: 35201:002:0801 

 

1.4 Koordinaadid  59°29′48.06″, 25°22′2.38″ 

6596234.4,577450.3 

 

1.5 Algne teave, sh ajalugu  

 

1.6 Praegune funktsioon  

 

1.7 Seisukorra hinnang Vaatetorn on hooldatud, trepid korras. 

 

1.8 Ümbruse lühikirjeldus Kuusalu 7 km 

 

1.9 Joonised Hoonete ja asukoha skeemid (12) 

 

1.10 Fotod Tänapäevased fotod (3) ja ajaloolised fotod (3)  

 

1.11 Seotud ehitised    

 

1.12 Põhiüksus  

 

1.13 Lisateave   

 

1.14 Töö teostamise aeg Välitööde aeg 16.04.2017 

 

1.15 Koostaja andmed Ain Tähiste 

 

Harju-Kuusalu-Salmistu-VP.doc 
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2. Asukoha skeemid 

 

 

Skeem 1. Salmistu tehnilise vaatluse post Kuusalu vallas Harju maakonnas. 

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

Skeem 2. Salmistu tehnilise vaatluse post Kuusalu vallas Harju maakonnas. 

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 3. Salmistu tehnilise vaatluse post Kuusalu vallas Harju maakonnas. 

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

Skeem 4. Salmistu tehnilise vaatluse post Kuusalu vallas Harju maakonnas. 

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 5. Salmistu 1948. aasta topokaardil. Vaatetorn on tähistatud praegusest asukohast kagu 

pool.  

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

Skeem 6. Salmistu 1959. aasta topokaardil.  

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 7. Salmistu 1972. aasta topokaardil.  

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

Skeem 8. Salmistu 1988. aasta topokaardil. Praegusesse asukohta ilmub vaatetorni tähis alles 

1988. aasta kaardil. 

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 9. Salmistu sadam ja vaatetorn 1989. aasta topokaardil.  

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

Skeem 10. Salmistu sadam 1998. aasta topokaardil. Kai on tähistatud, aga vaatetorni ei ole. 

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 11. Salmistu tehnilise vaatluse post Kuusalu vallas Harju maakonnas. 

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

 

Skeem 12. Salmistu tehnilise vaatluse post Kuusalu vallas Harju maakonnas. 

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

1 - metallist vaatetorn 

2 - paadisadama kai 
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3. Fotod 

Nurksulgudes on objekti number asukohaskeemil. 

 

Foto 1. Salmistu sadama vaatluspost. Vaatetorn [1]. 

Foto Ain Tähiste 16.04.2017.
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Foto 2. Salmistu sadama vaatluspost. Vaatetorn [1]. 

Foto Ain Tähiste 16.04.2017. 

 

 

 

Foto 3. Salmistu sadama vaatluspost. Paadisadama kai [1]. 

Foto Ain Tähiste 16.04.2017. 
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4. Vanemad fotod 

 

 

Salmistu sadam 2006. Vaatetorn on remonditud, trepid korras. 

Foto Mairold2 http://nagi.ee/photos/mairold2/sets/22390/ 

 

 

http://nagi.ee/photos/mairold2/sets/22390/
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Salmistu sadam 2006. Vaade kailt sadama poole. 

Foto Mairold2 http://nagi.ee/photos/mairold2/sets/22390/ 

 

 

Salmistu sadam 2006. 

Foto Mairold2 http://nagi.ee/photos/mairold2/sets/22390/ 

http://nagi.ee/photos/mairold2/sets/22390/
http://nagi.ee/photos/mairold2/sets/22390/
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5. Täiendav info 

Eesti Rohevöö projekt 

http://pk.emu.ee/struktuur/keskkonnakaitsejamaastikukorraldus/projektid/balticgreenbelt/militaa

robjektid/ 

(vaadatud 4.10.2018) 

 

Eesti rohevöö militaarobjektid: Eesti põhja- ja looderannik 

Google Maps kaardirakendusse on märgitud 197 objekti 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1JwCoVbQG--

CYNwH3pPtbrmPHin0&ll=59.61980688763577%2C25.895141629605178&z=12 

(vaadatud 4.10.2018) 

 

Rohevöö andmebaasis Salmistu sadama vaatetorni ei ole 

 

Salmistu sadama vaatetorn on plaanis ringi tõsta 

17.11.2009 Sõnumitooja 

https://sonumitooja.ee/salmistu-sadama-vaatetorn-on-plaanis-ringi-tosta/ 

 

Detailplaneering määratleb sadama akvatooriumi ning hoonete, parkla ja laste mänguväljakute 

paiknemise. Sadama kinnistule on kavas ehitada kaks maja. Ühes  hakkavad olema kohvik, 

WCd jms. Teine ehitis on paadikuur-remonditöökoda. 

Kinnistul asuv vaatetorn plaanitakse tõsta teise kohta. Praegune sadam tahetakse ümber 

ehitada uueks väikesadamaks. Olemasolev kai remonditakse ning sellele rajatakse juurde 

pikendus. Kõrvale tuleb lisakai. Paate ja muid väikealuseid peaks nende äärde mahtuma umbes 

35. 

 

Salmistu sadam jäi eurorahadeta 

1.07.2016 Harju Elu 

http://www.harjuelu.ee/salmistu-sadam-jai-eurorahadeta/ 

 

Ajalooliselt on piirkonna peamiseks sadamaks olnud Kaberneeme. 1974. aastal otsustas kohalik 

kalurikolhoos Majak luua sadama ka Salmistusse. 

Et ehitada Salmistu sadama akvatooriumi kaitsev kai, uputati merre palkidest kastid 

graniit- ja paekividega, mis kinnitati omavahel armatuurrauaga. Pealt kaeti konstruktsioon 

betooniga. 

Salmistust vaid pooleteise kilomeetri kaugusele jääva Pedassaare rannikul olid 

kalurikolhoosi sumbad, kus kasvatati forelli. Forelli toideti räimega. Salmistu sadamast oli 

mugav seda kõike organiseerida. 

Endine Loksa linnapea, praegu pensionärina kaatriga huvilisi Salmistust Pedassaarele 

sõidutav Märt Praks väidab aga, et sadam ehitati kiirustades, vale koha peale ja vale 

konstruktsiooniga, mistõttu hakkas see lagunema juba nõukogude ajal. 

Salmistu rannikul otse merre suunduv kai teeb alguses täisnurga all pöörde paremale ja siis 

täisnurga paremale. Praksi arvates on see viga. Tema sõnul oleks kai pidanud meres pöörama 

vasakule, sest praeguse asendi tõttu ummistab meri sadamat liivaga, mistõttu akvatooriumis on 

vee sügavuseks vaid 40-60 sentimeetrit, ehkki sadamat on korduvalt süvendatud. 

Teine viga tehti Praksi väitel täitematerjaliga. Palkidest kastidesse poleks tohtinud panna 

paekivi, sest paas laguneb merevees kiiresti. “Sadam näeb välja, nagu oleks see pommitabamuse 

saanud,” ohkab Praks. 

Lagunenud ja liivaga ummistunud Salmistu sadamas märkab silm pühapäevasel 

pärastlõunal vaid kahte paati ja kahte kaatrit, ehkki Salmistu on Kuusalu valla peamine sadam – 

ja Kuusalu on Eesti valdadest omakorda kõige pikema merepiiriga. 

http://pk.emu.ee/struktuur/keskkonnakaitsejamaastikukorraldus/projektid/balticgreenbelt/militaarobjektid/
http://pk.emu.ee/struktuur/keskkonnakaitsejamaastikukorraldus/projektid/balticgreenbelt/militaarobjektid/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1JwCoVbQG--CYNwH3pPtbrmPHin0&ll=59.61980688763577%2C25.895141629605178&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1JwCoVbQG--CYNwH3pPtbrmPHin0&ll=59.61980688763577%2C25.895141629605178&z=12
https://sonumitooja.ee/salmistu-sadama-vaatetorn-on-plaanis-ringi-tosta/
http://www.harjuelu.ee/salmistu-sadam-jai-eurorahadeta/

