
Teadmiseks: 
 
Narva linn – suuruselt kolmas  linn Eestis. Asub Kirde-Eestis Venemaa piiril, Tallinnast 212 ida 
pool ja Sankt-Peterburgist 150 km lääne pool. Linn asub Narva jõe vasakpoolsel kaldal, 14 km 
kaugusel selle Soome lahte suubumise kohast, seal, kus on kuurortlinn Narva-Jõesuu. Pärast 
seda, kui Eesti astus 2004. aastal Euroopa Liitu, sai Narvast EL-i piirilinn.  
Narva on üks vanima asustusega kohti Eestis, see on rikka ja dramaatilise ajalooga linn, mida 
kunagi kutsuti Läänemere «barokkpärliks». 
Narva jõgi saab alguse Peipsi järvest ja suubub Soome lahte. Piki jõge kulgeb piir Venemaa ja 
Eesti vahel. Jõgi on 77 km pikk, millest 40 km on – ülemjooks, 20 km – keskjooks, ja 17 km 
alamjooks. Jõevoolu keskmine kiirus on 1 m/s, kärestikel kuni 3 m/s. Narva jõe langus on 30 m. 
Laius alamjooksul on ligikaudu 390 meetrit.    
Narva on laevatatav Narva veehoidlas ja alates Narva HEJ piki jõevoolu kuni suudmeni.  
 
Peamised faktid Narva laevanduse ajaloost  
 

Reisilaevanduse traditsioonid Narva jõe alamjooksul 
on Eesti ühed pikaajalisemad ja väärtuslikumad,  
hõlmates kolme sajandit ja veelgi rohkem riigikordi. 
Reisilaevanduse ja koos sellega jõeturismi alguseks 
Narva jõel võib pidada 1872. aastat, kui tsaariaegne 
Narva linnavalitsus pani Narva ja Narva-Jõesuu 
vahele kurseerima esimese reisilaeva, milleks oli 
aurik «Alert». Perioodil 1918-1935 a. oli  Narva-
Narva-Jõesuu  liini operaatori ainuõigus härra 
A.P.Kotšnevil, kellel oli neli laeva, millest vähemalt 
kaks («Ust-Narovsk» ja «Pavel») tegid regulaarreise 

Narva ja Narva-Jõesuu vahel. 1936. aastal soetas Narva linnavalitsus kolm laeva ja Kotšnevi 
omanduses olevad sadamakaid Riigikülas, Tõrvalas ja Narva-Jõesuus. Reisilaevandusega 
opereerimiseks moodustati  linnavalitsuses eraldi üksus – Narva Linna Laevandus. Narva ja 
Narva-Jõesuu vahelise laevasõiduliini «kuldajaks»  võib lugeda 1930-ndate aastate keskpaika, 
pärast mida hakkas Narva-Jõesuu külastajate arv langema. Seoses Teise maailmasõja algusega 
muutus reisilaevandus Narva jõel ebaregulaarseks ja mingil hetkel lakkas sootuks.   

Pärast Teise maailmasõja lõppu otsustati 
laevaliiklus Narva ja Narva-Jõesuu vahel 
taastada ning 1950. aastaks lõpetati 
aurikute remont. Järgnevatel 
aastakümnetel arenes reisilaevandus 
Narva jõel jõudsalt: nõukogude perioodi 
erinevatel ajajärkudel kurseeris Narva jõel 
vähemalt 24 mootorlaeva.  
Pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse 
taastamist vähenesid reisilaevanduse 
mahud järsult. 1990-ndatel jäi Narva 
Linnavalituse omandusse kaks 
mootorlaeva M/S Lydia Koidula ja M/S 

Kulgu, mille opereerimine ei olnud rentaabel. Reisijate vedu toimus kuni pea XX sajand lõpuni ja 
lõppes  1991. aastal. 
 
Käesoleval hetkel ei ole Narvas reisijateveoks kõlblikku laeva.  
 
Lähimad sadamad: 
Narva-Jõesuu sadam  



Asub Läänemere Narva lahte suubuva Narva jõe suudmes. Kasutatakse külalisaluste, 
esmajärjekorras välismaa jahtide ja kaatrite vastuvõtmiseks.  Sadamas on 8 gruppi erinevat tüüpi 
kaid. 2004. aastal paigaldati täiendav suvine pontoonkai 10 jahi jaoks ja hooajalised 
navigatsioonimärgid. Teede- ja sideministri 1994. aasta otsusega kuulutati need ametlikult 
merekaideks, kuna saavad võtta vastu merelaevu. 
www.narva-joesuu.ee 
 
Toila sadam  
Toila sadam asub Eesti põhjarannikul. Sadama territooriumi üldpindala on 35 000 m².  
Jõe vasakul kaldal on kolm 180 m pikkust kaid.  
Sadam tegutseb paadisadamana, kus osutatakse sadamateenuseid kalapüügipaatidele ja teistele 
väikelaevadele. Siin peetakse regatte ja Eesti meistrivõistlusi klassides  «Optimist» ja «Finn».    
www.toila.ee 
 
Sillamäe sadam  
See kaubasadam asub Narva lahe lõunakaldal. Sadama territooriumiks on 211667 m²  pindalaga 
krunt. Sadama akvatooriumi pindala on 390,5 ha. 
Selle sadama asukoht kõigest 25 km kaugusel Eesti-Vene piirist, teeb sellest Venemaale lähima 
sadama EL-i territooriumil. Sillamäe sadam – kõige idapoolsem EL-i süvaveesadam, mis on 
valmis vastu võtma kõiki Taani väinade kaudu Läänemerre saabuvaid suuri aluseid. Sillamäe 
sadama akvatooriumi sügavus ulatub ro-ro kai juures 6 meetrini ja naftasaaduste 
mahalaadimiskai juures 16 meetrini. Sillamäe sadam töötab ja on laevaliiklusele avatud 365 
päeva aastas.  

www.silport.ee 
 
Venemaapoolsed sadamakaid  
 
Kaluriartell OOO «Juniks» omab Ivangorodis kahte pontoonkaid Narva jõe kaldal. Mõlemad kaid 
asuvad Rõbatski kaldapealsel, on heade juurdesõiduteedega nii individuaalturistide kui ka 
bussidega reisivate turismigruppide jaoks.  

 
Vana kai  
Ivangorodis ja Narvas töötasid reisilaevade kaid. Pärast regulaarühenduse katkemist jäeti 
Ivangorodi sadam hooletusse ja see lagunes aegamööda. Tänaseks on alles ainult metallvaiad. 
Vana kai  asukoht võimaldab reisijatele ja autotranspordile mugava juurdepääsu. Kai asub 
tollipunkti juures teel üle Narva jalakäijate silla, OOO «Zodtšii (Ehituskunstnik)» 
restaureerimistöökodade juures on olemas juurdesõiduteed ja parklad.  
 
Laager «Rosson» 
Laagri territooriumil on kapitaalsed sadamaehitised Rossoni jõe alamjooksul, mida käesoleval ajal 
ei kasutata. Probleem seisneb  madalveelisuses, mis takistab kaile juurdepääsu..  
 
Lisainformatsioon: 
http://www.narva.ee/ - üldinfo Narva kohta  
http://tourism.narva.ee/ - turismiinfo Narva kohta  
http://investinnarva.ee/ - info investorite jaoks   
http://nrwr.net/ - projekti  “Narva River Water Routes” koduleht  
«Narva jõesadama arenguprogramm 2008 - 2018» 
«Detailplaneeringu projekt», 2001 
 

 


