KÄESOLEVAD

SADAMA

EESKIRJAD

ON

KOHUSTUSLIKUD

JA

LAIENEVAD KÕIKIDELE SADAMAT KÜLASTAVATELE LAEVADELE
SÕLTUMATA

LAEVA

RIIGILIPUST,

SAMUTI

KÕIKIDELE

FÜÜSILISTELE JA JURIIDILISTELE ISIKUTELE KES ASUVAD SADAMA
TERRITOORIUMIL JA VEEALAL.

ISIKUD, KES ON RIKKUNUD KÄESOLEVAID EESKIRJU, VÕETAKSE
VASTUTUSELE

VASTAVALT

”HALDUSÕIGUSRIKKUMISTE

SEADUSTIKULE”. SADAMALE TEKITATUD MATERIAALNE KAHJU
KUULUB

HEASTAMISELE

VASTAVUSES

KEHTIVA

SEADUSANDLUSEGA.

KÄESOLEVA
SADAMA
EESKIRJA
MUUTMINE
TOIMUB
KOOSKÕLASTATULT RIIKLIKE JÄRELVALVEASUTUSTEGA.
KÄESOLEVATE

EESKIRJADE

MITTETUNDMINE

EI

VABASTA

VASTUTUSEST NENDE RIKKUMISE KORRAL.

KÄESOLEVAD

EESKIRJAD

ON

KOOSTATUD

VASTAVUSES

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTRI 22.DETSEMBRI 2009.a.
MÄÄRUSELE NR.129

1

SISUKORD

1.

SADAMA ÜLDANDMED

2.

VEESÕIDUKITE SADAMASSE SISENEMISE, SADAMAS SEISMISE JA
SADAMAST LAHKUMISE KORRALDUS

3.

LAEVALIIKLUSE KORRALDUS SADAMA AKVATOORIUMIL

4.

OSUTATAVAD SADAMATEENUSED JA NENDEGA SEONDUVAD
TEENUSED NING OSUTAMISE KORRALDUS

5.

REISIJATE TEENINDAMISE KORRALDUS SADAMAS

6.

MEDITSIINIABI KORRALDAMINE SADAMAS

7.

TULEOHUTUSNÕUDED SADAMAS JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDUS

8.

PÄÄSTEASUTUSE JA MUU ABI ANDVA VÕI JÄRELVALVET
TEOSTAVA ASUTUSE VÄLJAKUTSUMISE KORD

9.

KONTAKTANDMED

10.

LISAD:

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3. Reostustõrje plaan

2

LOHUSALU SADAMA
EESKIRI

1.

SADAMA ÜLDANDMED

1.1.

Lohusalu sadama pidaja on Nordic Contractors AS mis tegutseb põhimääruse
alusel ja on registreeritud äriregistris. Registreerimise nr.10359185.
1.2.
Lohusalu sadam on harrastusmeresõitjaid teenindav sadam mis asub Soome
lahe lõunakaldal Lohusalu nina idakaldal koordinaatidega: 59 24,2 N;
24 12,6E; WGS 84 koordinaatide süst.
Sadama maa-ala üldpindala on 2,98 ha, veeala 6,70ha. Sadam on üldiselt
kaitstud avamere lainetuse eest, välja arvatud tugevate N ja NE suuna tuulte
eest.
1.3. Sadamaala skeem ja asendiplaan lisa 1.
1.4. Sadamas on neli kaid jahtidele, kaatritele ja paatidele, üks tankimiskai ja kaks
ujuvkaid mootorpaatidele.
Nr.1
jahtidele ja kaatritele
sügavus 2,0 m
Nr.2
tankimiskai
sügavus 1,5 m
Nr.3
jahtidele ja kaatritele
sügavus 2,5 m
Nr.4
jahtidele ja kaatritele
sügavus 1,5 m
Nr.5
paatidele
sügavus 1,0 m
Nr.6 ja 7
ujuvkai mootorpaatidele
sügavus 1,5 m
1.5. Sadamas võib silduda ujuvvahend (edaspidi: laev) mille maksimaalmõõtmed:
pikkus = 20 m
laius = 5,0 m
süvis = 2,0 m,
1.6. Lohusalu sadamas ei toimu ohtlike veoste lastimist ega lossimist. Sadamas
puuduvad statsionaarsed tõsteseadmed ja ei toimu kaupade töötlemist. Kütuse
tankimine toimub üksnes kail nr.2
1.7. Sadama tööaeg:
Sadamas on 7-päevane töönadal.
Tööpäeva pikkus 24 h.
Sadamas on valve ööpäevaringne ja 7 päeva nädalas.
1.8. Navigatsiooni periood on sõltuv jääoludest. Muudatustest teatatakse
”Teadeanded meremeestele”
1.9. Kohalik aeg on universaalajast ( UTC ) 2 tunni võrra ees.
1.10. Sadama operaaoriks on ”Lohusalu Sadam OÜ”, kes osutab
harrastusmeresõitjatele järgnevaid teenuseid:
kaikoha rentimine;
mageveega varustamine;
elektrienergiaga (220 V) varustamine kaidel nr.1, nr.3, nr.4;
kütusetankla sõiduautodele ja kaatritele kail nr.2;
toitlustamine (pubi);
dush, saun, WC, pesumasin;
telefon (hädaabi väljakutsed);
postkast
prügi, pilsivee ja fekaalvee vastuvõtt (teenuse hind sisaldub
sadamatasus);
hädaabi ja eriteenistuste väljakutseks (tel:112) pöörduda
sadamakorrapidaja poole.
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1.11. Hinnakiri sadamas osutatavate teenuste kohta asub sadama korrapidaja juures.
Sadama valdaja jätab endale õiguse muuta sadama tasude ja teenuste hinda.
2.

VEESÕIDUKITE SADAMASSE SISENEMISE, SADAMAS SEISMISE JA
SADAMAST LAHKUMISE KORRALDUS

2.1.

Lohusalu sadama raadiojaam töötab ULL 10. ja 16. kanalil, kutsung
”Lohusalu sadam” ööpäevaringselt.
Sisenemisloa saamiseks esitada järgmised andmed:
laeva nimi, lipp;
sissesõidu eesmärk;
saabumise aeg;
laeva andmed (L;B;T);
teenuste vajadus;
laeva lähtesadam
nakkushaigete olemasolu.
Sadam teatab laevale sildumistingimused enne laeva jõudmist sadamasse.
Laev, mis saabub sadamasse väljaspoolt Schengeni viisaruumi, peab
piirikontrolli läbimiseks siirduma lähimasse piiripunkti (Pirita sadam) kuna
Lohusalu sadamas puudub avatud piiripunkt
Laeva sissesõidu sadamasse vormistab sadamakapten või sadamakorrapidaja
registreerimisraamatusse.
Kõik sadamast väljuvad laevad on kohustatud vormistama väljasõidu
sadamateenistuses, teatades järgmised andmed:
laeva nimi või nr;
väljasõidu aeg;
sõidu siht;
kaassõitjate arv;
vastutava juhi nimi.
Sadamast lahkumine on lubatud pärast teenuste eest tasumist ja vastava loa
saamist sadamakaptenilt või teda asendavalt isikult.
Laeva väljasõidu sadamast vormistab sadamakapten või sadamakorrapidaja
registreerimisraamatusse. Omavoliliselt sadamast väljunud laev kutsutakse
tagasi sadamasse, kusjuures tagasikutsega seotud kulud kannab süüdlane.
Sadamas on keelatud:
kasutada alustel WC-d, kui puudub fekaalvete kogumise paak;
prahi viskamine vette ja kaile;
pidada laevas vaktsineerimata loomi;
alustele omavoliline minek;
kütteainete ja õlide hoidmine kail;
viibimine ebakaines olekus;
teostada tuleohtlikke töid ilma sadamakapteni kirjaliku loata;
alustel kuulata valju muusikat või käituda rahu häirivalt alates 22:00
kuni 09:00;
suitsetada tankimiskail;
punkerdada aluseid liikuvast tanklast (kütusetakso);
ujuda sadamabasseinis ja merekanalis.
Kai ääres seivatel laevadel on keelatud sõukruviga töötada v.a. mootori
soojendamine minimaalsetel pööretel.
NB! VASTUTUS LAEVA OHUTU SEISMISE EEST SADAMAS LASUB
LAEVA KAPTENIL.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.

2.4.

2.4.1.
2.4.2
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2.4.3. Sildumine tankimiskai (kai nr.2) äärde võib toimuda ainult kütuse ja magevee
tankimiseks, WC tankide tühjakspumpamiseks ning jäätmete äraandmiseks
vaid selleks vajaminevaks ajaks. Muudel eesmärkidel sildumine tankimiskai
äärde on keelatud.
2.4.4. Tankimisel on laeva kapten kohustatud tagama ohutu tankimise vältides õli ja
nafta reostust, teatama sellest sadama korrapidajale ja kompenseerima reostuse
likvideerimisega seotud kulutused.
2.4.5. Laeva kapten on vastutav meeskonna ja reisijate ohutu maale ja laeva mineku
eest.
2.4.6. Kõikidest hüdrotehniliste seadmete ja meremärkide lõhkumise või vigastamise
juhtudest tuleb teavitada sadamateenistust.
2.4.7. Laeva talvitumiseks sadamas tuleb laevaomanikul sõlmida vastav leping
sadamakapteniga.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

3.4.

LAEVALIIKLUSE KORRALDUS SADAMA AKVATOORIUMIL
Kõikide aluste liikumiskiirus kogu sadama veealal ei tohi ületada 3 sõlme ja
peab tagama ohutu liiklemise.
Aluste ümberpaigutamist võib teostada ainult sadama kapteni või
sadamakorrapidaja loal.
Sisse- ja väljasõidul on eelis väljasõitvatel laevadel.
Tuule tugevusega 12 m/sek ja lainekõrgusega 1 m on laevaliiklus sadama
akvatooriumil keelatud.
Sildumise koha määrab sadamakapten või sadamakorrapidaja.
Sildumisel tuleb järgida head meretava.
Sildumisel ei tohi ohustada teisi väikelaevu ega sadamarajatisi.
Sildumisotsad tuleb kinnitada ja vendrid asetada nii, et ohutu seismine nii oma
kui kõrvalseisvatele alustele oleks tegatud iga ilmaga.
Sadamakapteni või korrapidaja nõudmisel on väikelaeva kapten kohustatud
lisama vendreid ja kinnitusotsi, et tagada teiste väikelaevade ohutu seismine
sadamas.
Sadama akvatooriumil väikelaevade pukseerimist ei toimu. Pukseerimist võib
teostada erandkorras sadamakapteni loal.

4.

OSUTATAVAD SADAMATEENUSED JA NENDEGA SEONDUVAD
TEENUSED NING NENDE OSUTAMISE KORRALDUS

4.1.
4.2.

Kaupade lastimist, ladustamist ja hoiustamist Lohusalu sadamas ei toimu.
Laevade varustamine veega toimub veevarustus punktides kaidel (ka
tankimiskail nr.2).
Sorteeritud olmejäätmete vastuvõtt toimub sadama territooriumil asuvas
prügimajas, pilsivee vastuvõtt pilsivee mahutisse (vt. Lisa1)
Septitankide tühjendamine tankimiskail (kai nr.2) tasuta.
Kütuse tankimine tankimiskail (kai nr.2)
Suuremahulisi remondi- ja värvimistöid Lohusalu sadamas ei toimu.
Remonttööd alustel, mis tekitavad müra või rohkelt jäätmeid, on vaja
kooskõlastada sadama administratsiooniga
Remonttöödeks või muudeks vajadusteks aluste väljatõstmine tuleb eelnevalt
kooskõlastada sadamakapteniga või selleks volitatud isikuga
Aluse väljatõstmise eest vastutab laeva omanik või teda esindav isik, sama
ka veeskamisel.
Kaldavooluga varustamine toimub kaidel paiknevate elektrikilpide kaudu (v.a.

4.3.
4.3.1.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.6.
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4.7.

tankimiskail nr.2)
Saun, dushid ja WC-d asuvad sadama saunakompleksis ja kuuluvad
sadamamaksu hinna sisse.

5.

REISIJATE TEENINDAMISE KORRALDUS SADAMAS

5.1.

Reisijate vedu Lohusalu sadamas ei toimu.

6.

MEDITSIINIABI KORRALDAMINE SADAMAS

6.1.
6.2.

Lohusalu sadamas meditsiinipunkt puudub.
Kiirabi kutsub väikelaeva kapten või vajadusel sadamakorrapidaja. (tel.112)

7.

TULEOHUTUSNÕUDED SADAMAS JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDUS

7.1.

Sadamas seisvatel väikelaevade pääste- ja tuletõrjevarustus peab olema
töökorras ja vastama kehtestatud nõuetele.
7.1.1. Tulekahju likvideerimist väikelaeval juhib väikelaeva kapten. Kõrvalasuvatel
laevadel kuulutatakse välja üldhäire.
7.1.2. Tulekahju puhkemisel sadamas või sadamas seisval väikelaeval peavad kõik
teised väikelaevad valmis seadma tuletõrje- ja päästevahendid, samuti
peamasina, et osutada abi tulekahju kustutamisel ja vajaduse korral
evakueeruda.
7.2. Tuletõrje- ja päästevahendid peavad olema töökorras ja neile peab olema
tagatud vaba juurdepääs (vt. Lisa1).
7.2.1. Kontrolli tuleohutusnõuete täitmise üle teostab sadamakapten või tema
puudumisel sadama korrapidaja, kelle esitatud nõudmised tuleohutuse
tagamiseks kuuluvad kohustuslikule täitmisele.
7.3. Reostuse puhul tegutsemine vastavalt reostustõrje plaanile (vt. Lisa 3).
8.

PÄÄSTEASUTUSE JA MUU ABI ANDVA VÕI JÄRELVALVET
TEOSTAVA ASUTUSE VÄLJAKUTSUMISE KORD

8.1.
8.2.
8.3.

Päästeamet tel.: 112
Politsei tel.: 110
Keskkonnainspektsioon tel.: 1313

9.

KONTAKTANDMED
Lohusalu sadam
Harjumaa 76702, Keila vald, Lohusalu küla
Tel. (+372) 677 16 40
Sadamakapten: Valdo Taumann (GSM +372 50 82 478)
E-mail: lohusalu@lohusalu.ee

Käesolevas sadama eeskirjas on 6 (kuus) nummerdatud lehekülge.
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