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Virossa on .... Saarta

Hiidenmaa



Hiidenmaa, ruotsiksi Dagö eli päivän saari, on Viron toiseksi suurin saari, jossa asuu noin

9 400 vakituista asukasta ympäri vuoden. Hiidenmaan pinta-ala on 1023 km², ja se on 

hieman pienempi kuin Rodos mutta suurempi kuin Madeira. Kiemurteleva rantaviiva on 

326 kilometriä pitkä, ja sen varrella on venesatamia ja uimarantoja. Hiidenmaalla on hyvin

merkittyjä vaellusreittejä yhteensä 324 kilometriä, ja saaren ympärillä on 200 pientä

saarta. 

Hiidenmaata voidaan pitää yhtenä maailman vanhimmista saarista, sillä meteoriitin

räjähdyksen seurauksena 455 miljoonaa vuotta sitten Kärdlan lähelle muodostui kehäriutta, 

joka on halkaisijaltaan lähes kymmenen kilometriä. Hiidenmaan keskus on Kärdla, jossa jo 

1300-luvulla sijaitsi pieni ruotsalaiskylä. Myöhemmin kaupungista kehittyi teollisuuskeskus, 

ja nykyään siitä on tullut kaunis meren rannan puutarhakaupunki, jossa on tilava

vierassatama.
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• Elämyskeskus Tuuletorn on houkutteleva, laadukas ja 
viihtyisä ympärivuotinen ajanviettopaikka koko perheelle. 
Tuuletornin interaktiivinen näyttely keskittyy kolmeen 
aiheeseen: Hiidenmaan luontoon, historiaan ja paikalliseen 
elävään kulttuuriperintöön. 

• Elämyskeskuksessa on myös 20-metrinen kiipeilyseinä, 
joka on visuaalisesti muotoiltu tuulenpyörteeksi ja sopii 
eritasoisille kiipeilijöille.
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VAEMLAN VILLATEHDAS

• Mikä olisikaan parempi matkamuisto Hiidenmaalta kuin 
perinteinen saaristolaisvillapaita tai tyylikkään minimalistinen 
villatakki, molemmat kudottu käsin paikallisten lampaiden 
villasta? 
Hiidenmaalla on ollut oma villatehdas vuodesta 1950 lähtien. 
Nykyään Vaelman villatehdas on Valdman perheen yritys, 
jossa 120 vuotta vanhat karstaus- ja kehruukoneet louskuttavat 
villasta lankaa kuutena päivänä viikossa. Tehdas valmistaa 
kahta eri paksuista lankaa. Toinen sopii sukkien ja lapasten 
neulomiseen, toinen villapaitoihin ja -takkeihin. Tehdas työllistää 
oman perheen lisäksi kolme paikallista käsityöläistä, jotka 
kutovat kaikki tehtaan tuotteet. Vaelman villatehtaan tuotteita 
myydään ainoastaan paikan päällä Hiidenmaalla sekä joskus 
markkinoilla muualla Virossa.
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Hiidenmaan paikallisella murteella sana Tirp tarkoittaa huippua.

Tälle huipulle pääsee ihan maata pitkin, sillä kyse on Hiidenmaan

Kassarin saarella sijaitsevasta niemenkärjestä. Autolla pääsee

paikasta noin kahden kilometrin päähän, mutta loppumatka on

kuljettava jalan. Perille vie kuitenkin kohtuullisen helppokulkuinen

kivinen polku. Kesällä niemenkärjessä laiduntaa lampaita ja

hevosia, ja lähellä Sääretirpiä sijaitsee myös kirjailija Aino

Kallaksenkesäpaikka.

SÄÄRETIRP





SOTAMUSEO

• Lähellä Tahkunan majakkaa sijaitsee vanha laivaston 
tutkayksikkö, joka toimii nykyään sotamuseona. Rakennuksen 
pihapiiri on täynnä erilaisia neuvostoarmeijan ajoneuvoja, joihin 
saa vapaasti kiivetä sisään. Lisäksi siellä on aito 
neuvostoaikainen tarkastusasema, joka on tuotu Heltermaan 
satamasta. 

• Museon päärakennuksessa on esillä monenlaista 
sotilasesineistöä, jota on löydetty eri puolilta Hiidenmaata.



Ristimäen synnystä on olemassa erilaisia selityksiä. Nykyään 

pidetään todennäköisimpänä tarinaa, jonka mukaan maanomistaja 

Stenbock karkotti elokuussa 1781 Reigin kylässä asuneet 

ruotsalaiset Ukrainaan. Ristejä pystyttämällä ruotsalaiset jättivät 

hyvästit paikalle, joka oli ollut heidän kotinsa vähintään 400–500 

vuotta. 

Nykyisin on tapana, että ristejä tekevät ensimmäistä kertaa saarelle 

saapuvat tuomaan hyvää onnea.
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