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Koosoleku algus kell 11.00, lõpp kell 13.30

Koosolekul osalesid töögrupi liikmed: Linda Tikk, Margit Kääramees, Omar Jõpiselg,
Merike Niimann
Eksperdid Tiivi Lipp ja Triin Matsalu

Koosoleku külalised:
Andres Miller - Keskkonnaameti Hiiu -Lääne regioooni kaitse planeerimise spetsialist
Alice Leetmaa - Keskkonnaameti Hiiu -Lääne regioooni loduskaitse bioloog

Rahvaoosolekul osales kokku 20 inimest (vt nimekiri lisa 1).

Päevakorras arutlused keskkonnateemade üle KASSARI SAAREL.

Koosoleku juhatajaks valiti Triin Matsalu, protokollijaks Linda Tikk

Kõigile osalejatele jagati teabeleht Kassari saare elanike arvuga läbi aastate:

1939.a oli Kassari saarel 50 elanikku  km2 kohta e.965 elanikku

1969.a. oli Kassari saarel 16 elanikku  km2 kohta e. 309 elanikku

1999.a. Oli Kassari saarel  15 elanikku km2 kohta e 290  elanikku

2011.a. Oli Kassari saarel 17 elanikku km2 kohta 338 elanikku

Kusjuures alla 18 aastasi lapsi on 50, tööealisi 231 ja pensioniealisi 57.

Keskkonnameti esindaja  Andres Milleri ettekanne.
Andres Miller juhtis tähelepanu, et Kassari on väga elujõuline saar, kuid ka väga tugevalt 
keskkonnakaitselises mõjusfääris.

Kuulub 100 % Käina lahe -Kassari maastikukaitseala koosseisu, on hõlmatud mitmete 
piiranguvööndite ja sihtkaitsevöönditega.

Kuulub 100% Natura 2000 võrgustiku ala koosseisu

Kuulub Ramsari märgalade koosseisu (Ramsari konventsioon-veelinnupaikadena rahvusvaheliselt 
tähtsate märgalade kaitse konventsioon)

Sellest tulenevalt on Kassari saarel keskonnakaitselisi piiranguid palju.

Koostamisel on uus Käina lahe- Kassari Kaitsekorralduskava ja kaitseeskirjad..

Koosolekul osalejad esitasid hulgaliselt küsimusi, millele Andres Miller ja Alice Leetmaa 



jõudumööda vastasid.

A. Miller toonitas, et kõik mõtted tuleb esitada kirjalikult.

Koosolek tegi ettepaneku saata Keskkonnaministeeriumile Kassari saare elanike nimel kiri 
järgmiste ettepanekutega:

1. Rohkem kaasata kohalikke elanikke kaitsekorralduskava ja eeskirjade koostamisse,  suhelda sel 
teemal kõigi maaomanikega vähemalt e-meilitsi.

2.Võimaldada kohalikel elanikel tutvuda koostatud elupaiga tüüpide inventuuridega ka interneti 
kaudu, mitte ainult keskkonnaameti kontoris.

3.Milline on keskkonnaameti ettekujutus Uidu Sihtkaitsevööndist, mis loodi puisniidu kaitseks?
Miks võetakse mingid alad kaitse alla, kuid ei tagata nende eesmärgile vastav areng?

Ettepanek saata kõigile maaomanikele teatised, et nad peavad organiseeima kaitsekorralduskavas 
ettenähtud tegevused või lubama seda teha keskkonnaametil lepingu alusel (näiteks keelata 
mittekarjatamine).

4.Keskkonnaametil peab olema endal initsiatiiv mitte ainult inventuure läbi viia, vaid nende alusel 
ka tegevusi teostada (näiteks Sääre tirbi loopealsete taastamine ja säilitamine).

5.Tutvustada kohalikele elanikele matkade või õppepäevade raames kaitstavaid loodusobjekte ja 
selgitada nende väärtusi. 

6.Peaaegu kõikideks tegevusteks Kassari saarel on vaja keskkonnaameti luba. Selgitada  kohalikele 
elanikele bürokraatlikku asjaajamise käiku, näiteks  mändide ja kadakate maha raiumine, adru 
korjamine, kivide korjamine jne 

7.Kassari saar vajab inimest nn saare vahti, kes tegeleks Kassari saare keskkonnakaitseliste 
nõudmiste ja saare elanike huvide ühildumise eesmärgil kõigi probleemidega komplekselt. Selleks, 
et ei tekiks võõrandumist ei saa otsustamist viia inimestest  kaugele - ei ole normaalne ,et 
Kassarisse lõkkeplatsi tegemiseks annab loa ametnik Saaremaalt,  kes pole Kassaris elu sees 
käinudki jne.

8.Kuidas mõista linnujahi lubamist linnukaitsealal?

9.Milline on Käina lahe saatus? Kui ei avata jõe suudmeid, kaovad viimasedki kalad. Kas 
soovitakse kaasa aidata Käina lahe ja Vaemla lahe muutumiseks siseveekoguks?

10. Kassari Seltsimajas ja Orjaku sadamas vajalik püsiekspositsioon külalistele saare 
loodusväärtuste tutvustamiseks. Külaseltsid selle haldamiseks valmis.

Hr. Madalik tutvustas oma seisukohti  üldplaneeringu osas. Näeb vajadust mitte vähendada põllu-ja 
karjamaa pinda, et Kassaril oleks võimalik tegeleda ka põllumajandusega.Vt Lisa 2

Protokollija Linda Tikk

Koosoleku juhataja Triin Matsalu


