PIRITA SADAM

EESKIRI

Kuupäev: 27.06.2018
Eeskiri nr: 5-6-5/1565

1. Sadama üldandmed:
Sadama nimi:
Sadama kood:
Sadama ülesanne:

PIRITA SADAM
EE PIR
Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega
veesõidukitele (väikesadam)
www.piritatop.ee
sadam@piritatop.ee
+3726398800

Koduleht:
e-post:
Telefon:

Sadama pidaja ettevõtluse vorm:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:
Registrikood/isikukood:

Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus
10257237

Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:
Sadama aadress:
Sadama kaldajoone punkt:
Laius:
Pikkus:
Akvatooriumi pindala (m²):
Maa-ala pindala (m²):

Harju maakond, Purje tn 13, 11911 Tallinn
59°28'06.00''N
24°49'18.00''E
122763.3
29276.0

Sadama tehnilised andmed:
Sadamasse sisse- ja väljasõit on keelatud kui tuulekiirus on üle 15 m/s ning nähtavus alla 50 m.
Vajaduse korral võtab otsuse vastu sadamakapten koos laeva kapteniga arvestades laeva tehnilisi
iseärasusi.
Sadam on avatud edela-, lääne- ja loode tuultele.
Kaid
Kai number
C-6
C-6, (ujuvkai)
D-7, külaliskai
D-8, külaliskai
D-9, (ujuvkai)
külaliskai
D-9, külaliskai
D-10, külaliskai
D-11, (ujuvkai)
külaliskai
F-13, merekool
F-14, merekool
G-15, seisukai
G-16, seisukai
G-17, piirivalve
H-18, (ujuvkai)
H-18, seisukai
H-19, seisukai
H-20, seisukai
I-21, (ujuvkai)
I-21, seisukai

Pikkus (m) Sügavus (m) kai
ääres (BK77)
56,0
2,0
10,0
2,0
80,0
2,8
68,0
3,9
64,0
4,1

Sügavus (m) kai
ääres (EH2000)
1,8
1,8
2,6
3,7
3,9

80,0
40,0
109,0

2,1
2,2
2,6

1,9
2,0
2,4

60,0
80,0
80,0
80,0
80,0
20,2
80,0
80,0
80,0
33,0
80,0

3,0
3,4
3,1
2,8
3,1
3,3
3,3
3,0
3,3
3,0
3,4

2,8
3,2
2,9
2,6
2,9
3,1
3,1
2,8
3,1
2,8
3,2

Kasutajad

Kai number
I-22, seisukai
I-23, seisukai
K-24, (ujuvkai)
K-24, seisukai
K-25, seisukai
K-26 (ujuvkai),
seisukai
K-27, tankla
K-28, seisukai
K-28, tankla

Pikkus (m) Sügavus (m) kai
ääres (BK77)
60,0
3,5
80,0
4,0
33,0
3,0
80,0
3,5
44,0
3,5
61,0
3,2

Sügavus (m) kai
ääres (EH2000)
3,3
3,8
2,8
3,3
3,3
3,0

34,0
41,0
29,0

3,3
2,8
2,8

3,5
3,0
3,0

Kasutajad

Veesõidukite gabariidipiirangud:
Veesoiduki suurim pikkus:
Veesõiduki suurim laius:
Veesõiduki suurim süvis:
Veesõiduki kogumahutavus:
Lisainfo veesõidukite kohta:

23.9
6.0
2.8
alla 500

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:
1. Piirangud, mis tulenevad keskkonnakaitse nõuetest ja lasti ohtlikkusest jt.
1.1 Sadamas ei toimu ohtlike ainete laadimist, lossimist ega töötlemist.
1.2 Kütuse tankimine toimub sadamas ainult sadama tanklas kaide K–27 ja K–28 ääres. Erandkorras
kui laeva pikkus ja süvis ei võimalda silduda tankla kaide ääres võib tankida kai H–19 ääres. Selleks
peab saama sadamakaptenilt loa.
Sadama tööaeg:
Sadama korrapidaja töötab ja teenindab laevu 7 päeva nädalas ööpäevaringselt.
Sadamakapteni töönädal on esmaspäevast reedeni, tööajaga 08.00 – 16.30, lõunavaheaeg 12.00 –
13.00, va. rahvus- ja riigipühad Riigikogu poolt kehtestatud korrale.
Kõikidest Pirita sadama töökorraldust puudutavatest küsimustest on võimalik saada informatsiooni
telefonil +372 639 8800.
Sadama navigatsioonihooaeg:
Navigatsiooni perioodi algus:
Navigatsiooni perioodi lõpp:

1. mai
1. november

Kohaliku aja erinevus UTC–st:
Kohaliku aja erinevus UTC–st:

Suveajal +3 tundi (märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri
viimase pühapäevani) ja talveajal +2 tundi

Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:
*
Best Marine OÜ
+372 639 6792

ujuvvahendite müük, hooldus, varuosad www.best-marine.ee

*
Yachts Service OÜ
+372 5658868

ujuvvahendite müük, hooldus, varuosad www.yachts-service.ee

*

Jakari Marine OÜ merevarustuse ost-müük, hooldus www.jakari.ee +372 639 8993

*

Tommylyy OÜ

paadikaubandus www.tommylyy.com +372 639 8965

*

Alexela Oil AS

kütuse jae ja hulgimüük www.alexela.ee +372 639 8797

*
Pirita Paadipood OÜ
+3725119389

paaditarvikute müük www.piritapaadipood.ee +372 6314714;

*

Fliis Trade OÜ

toidukaubandus www.fliistrade.ee +372 639 8944

*
8600

Pirita TOP SPA Hotell majutus, tervise ja ilumaailm, restoran

*

Seim Piret

*

Tremula OÜ

pesumaja

*

Lahe Köök OÜ

kohvik +372 639 8014

www.topspa.ee +372 639

loomakliinik +372 5060284
+372 639 8570

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise
korraldus
Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:
Eesti sisemerest saabumisel, suunduvad kõik Pirita sadamaga lepingu sõlminud laevad oma lepingus
äranäidatud kaikohale ja vormistavad sissesõidu sadama sisse- ja väljasõidu registreerimise
raamatus. Pirita sadamaga kai rendilepingut mittesõlminud laevad kooskõlastavad oma kaikoha
sadama korrapidajaga. Mittelepingulistele laevadele on kaikohad sadama külaliste basseinis - kaid G
– 15, G – 17, H – 18, H – 19, H - 20. Pärast kaikoha kooskõlastamist vormistab laeva kapten
sissesõidu sadama sisse- ja väljasõidu külaliste registreerimise raamatus.
Sisenemise- ja väljumise loa andmine:
Loa sadamasse sisenemiseks annab sadamakapten (sadama korrapidaja), vajadusel
kooskõlastatakse vastavate asutustega.
Laevade millede süvis on üle 2,8 meetri, peavad Pirita sadamasse sissesõidu eelnevalt
kooskõlastama sadamakapteniga. Selleks tuleb teatada laeva pikkus, laius, süvis, vajadus abi järele
sildumisel ning informatsioon piiri- ja tolliformaalsuste kohta.
Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:
Sadamale edastatakse järgmine info:
laeva nimi või number;
aeg;
sõidusiht;
kapteni nimi;
kaasasõitjate arv.
Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja
piirivalverežiimile:
1.
Väikelaeva kapten on kohustatud vahetult välisriigist saabudes esitama piirivalvepiirkonnale
laeval viibivate isikute nimekirja.
2.
Kui väikelaeval on deklareeritavat kaupa, esitab väikelaeva kapten välja kutsutud sadama üle
tollijärelevalvet teostavale tolliasutuse ametnikule dokumendid, mis on väikelaeva tolliformaalsuste
teostamiseks ettenähtud.
3.
Kui väikelaeval ei ole deklareeritavat kaupa, esitatakse järelevalveametnikule lõbusõidulaeva

deklaratsioon.
Vabatsooni rakendamine:
Piiripunkt:
Riikliku järelevalve
kontaktandmed sadamas:
Järelevalveasutuste kohalolek:
Tollikontrolli olemasolu sadamas:
Veterinaarkontrolli olemasolu
sadamas:
Taimekaitsekontrolli olemasolu
sadamas:
Laevakontrolli olemasolu
sadamas:

ei
112
ei
jah
ei
ei
jah

Piiripunkt:
Piiripunkt:
Piirikontrolli rakendatakse:
Töö aeg:
Kontaktandmed:

Mehitatud piiripunkti olemasolu sadamas
Väikelaev
24h
-

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:
H kail
Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja
sadamast väljumisel:
Sadamas seisvad laevad saavad võtta sadamaga kontakti telefonil +372 639 8801
Raadioside töökanalid:
VHF 13
Kutsung:
Pirita
Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):
1.
Sadamakapteni korraldused, mis puudutavad laevade seismist või ümberpaigutamist
sadamas on kohustuslikud nende omanikele ja kasutajatele.
2.
Laevade sildumisotsad peavad olema kinnitatud nii, et oleks tagatud ohutu
seismine
sadamas igasuguse ilmaga ja ka naaber laevadele.
3.
Tormiste ilmadega ( tuuletugevus üle 14 m/s ) vastutavad laevade omanikud ise oma laeva
ohutu seismise eest sadamas. Kui laeva omanik ise ei viibi Tallinnas on ta kohustatud andma
sadamale kellegi kontakt telefoni kes vastutab laeva eest.
4.
Kõikidel sadamas seisvatel laevadel peab olema nõuetekohane märgistus (nimi või number
laeva pardal).
5.
Kapten peab kindlustama inimeste ohutu laevale peale- ja mahamineku ja seal oleva vara
kaitse. Sadam ei vastuta laeva omaniku vara ega aluse eest.
6.
Sildumine tankimiskaide K-27 ja K-28 äärde võib toimuda ainult kütuse- ja magevee
tankimiseks, jäätmete äraandmiseks või WC tankide ja pilsivee väljapumpamiseks. Tankimisel on
laeva kapten kohustatud tagama ohutu tankimise vältimaks reostust.
7.
Kaldavoolu kasutamine tuleb kooskõlastada sadamakapteniga. Kui tuulekiirus ületab 14 m/s
on laeva omanikud kohustatud lülitama kaldavoolu välja.
8.
Laevade vette laskmine ja väljatõstmine tuleb enne kooskõlastada sadamakapteniga.
Ohutuse eest vastutab laeva omanik või teda esindav isik.
9.
Laevade talvitumiseks Pirita sadama territooriumil tuleb selle omanikul sõlmida vastav leping
sadamakapteni juures. Talvitumiseks peab olema laev tõstetud kiilplokile või treilerile, mis tagab laeva
ohutu seismise.
10.
Kõikidel laeva kiilplokkidel ja treileritel peab olema laeva nimi või number. Kiilplokid ja treilerid
peavad olema puhtad ja värvitud. Treilerite kummid peavad olema täis. Ilma markeerimata
sadamasse jäetud kiilplokid loetakse kui omanikuta kiilplokkideks ja kuuluvad likvideerimisele.
11.
Suvisel ajal 01.05 – 31.10 on kiilplokkide ja paaditreilerite hoidmine sadama territooriumil
tasuline.
12.
Sadamas on keelatud:
kasutada laeval WC-d, kui puudub fekaalivee kogumise paak;
kanistrite, õli ja kütuse vaatide hoidmine kail;
prahi viskamine vette ja kaile;
paigaldada jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud konteinerisse;
laeva kapteni või teda asendava isiku loata laevale minek;

-

pidada laevas vaktsineerimata loomi;
laevadel kuulata valju muusikat või käituda rahu häirivalt alates 22.00 kuni 09.00,
ujumine sadama veealal.
Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine,
keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine,
ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont):

1.
Laeva omanik on kohustatud tööde puhul, mis tekitavad suurt müra ja prahti kooskõlastama
sadamakapteniga (sadama korrapidajaga). Kevadisel laeva veealuse osa puhastamisel vanast
mürkvärvist ja uue värviga katmisel peab selle omanik tagama sadama territooriumi puhtuse. Laeva
alune pind tuleb katta kilega.
2.
Keevitustööd ja teised tuletööd laevades ja sadama territooriumil on lubatud sadamakapteni
(sadama korrapidaja) loal. Loa saamisel tuleb tööde alustamisest ja lõpetamisest teavitada
sadamakaptenit (sadama korrapidajat) kirjalikult.
3.
Pardataguste tööde puhul tuleb informeerida sadamakaptenit (sadama korrapidajat) kirjalikult
ja võtta tarvitusele abinõud, et garanteeritakse sadama akvatooriumi vee puhtuse säilimine.

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil
Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):
Sadama korraldusel või sadamakapteni loal.
Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:
Kiirus 3 sõlme akvatorjumis.
Sadamasse sisse- ja väljasõit on keelatud kui tuulekiirus on üle 14 m/s ning nähtavus alla 50 m.
Vajaduse korral võtab otsuse vastu sadamakapten koos laeva kapteniga arvestades laeva tehnilisi
iseärasusi.
Sildumine:
Kaikoha üürilepingu sõlminud väikelaevad silduvad sadamapidaja poolt ettenähtud
kohas. Eriolukordadel (tugev tuul) eelnevalt sadamakapteniga kokkulepitult võib silduda
sadama varjulisemate kaide äärde.
Pirita sadamaga lepingut mitte sõlminud laevadele määrab sildumiskoha sadamakapten (sadama
korrapidaja) külalistele ettenähtud kohtades.
Pukseerimine:
Sadamal puudub puksiir. Pukseerimistöid sadamas võib teha vaid sadamakapteni loal.
Liiklus jääoludes:
Pirita sadamas riiklikku jäämurdja teenindust ei ole, sadam on jäätumise korral
navigatsiooniks suletud.
Erinõuded:
Erinõuded esitab väikelaevale sadamakapten vastavalt vajadusele.

1) Kaluritel on keelatud paigutada kalavõrke, mõrdasid ja teisi püügiriistu sadama
sissesõiduteele, veealale või kohta, kus need võiksid takistada väikelaevade turvalist
sadamasse sisse- ja väljasõitu ja veealal manööverdamist.
2) Püügiriistade jms hoidmine sadama territooriumil on lubatud vaid sadamakapteni
kirjaliku loaga ja vaid selleks ette nähtud kohas.

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende
osutamise korraldus

Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:
Teenuse liik:
Veesõiduki sildumise võimaldamine
Teenuse kirjeldus:
Väikelaevade ja harrastusmeresõitjate teenindamine
Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:
Registrikood/isikukood:
Aadress:
Telefon:
Faks:
e-post:
Koduleht:
Kontaktisik:

Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus
10257237
Regati pst 1, Tallinn, 11911
+372 6398800
+372 6398823
top@piritatop.ee
www.piritatop.ee
Toomas Tutk

Teenuse liik:
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel
Teenuse kirjeldus:
Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:
Registrikood/isikukood:
Aadress:
Telefon:
Faks:
e-post:
Koduleht:
Kontaktisik:

Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus
10257237
Regati pst 1, Tallinn, 11911
+372 6398800
+372 6398823
top@piritatop.ee
www.piritatop.ee
Toomas Tutk

Stividoritööd:
Stividoritööde võimalus:

ei

Veega varustamine:
Joogiveega varustamise
võimalus:
Kogus:

jah
1.0 m³

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:
Laevaheitmete vastuvõtt:
Lastijaatmete vastuvõtt:
Olmeprahi vastuvõtu võimalus:
Olmeprahi vastuvõtu kogus:
Pilsivee vastuvõtu võimalus:
Heitvete vastuvõtu kogus:
Heitvete vastuvõtu võimalus:
Pilsivee vastuvõtu kogus:
Muude saasteainete vastuvõtu
võimalus:

jah
jah
ei
0.0 t
jah
0.0 m³
jah
0.0 m³
jah

Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Kütuse ja määrdeainetega varustamine:

Kütusega varustamise võimalus: jah
Kütusega varustamise kogus:
1.0 t
Tuukritööd:
Tuukritööde võimalus:

jah

Remondi- ja värvimistööd:
Remondi- ja värvimistööde
võimalus:
Teostatava remondi liik:
Müra ja prahti tekitavate tööde
tegemise võimalus:

ei

Keevitustööde lahtise tulega
tegemise võimalus:

ei

Pardataguste tööde tegemise
võimalus:

ei

Peamasina remondi võimalus:

ei

Pisiremont
ei

Veesõiduki ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:
Laeva ühendamise võimalus
sidesüsteemidega:

ei

Laeva ühendamise võimalus
energiasüsteemidega:

jah

Muud sadama poolt osutatavad teenused:
Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Toitlustamine

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Internet

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Dušš

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Kütus

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Slipp

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Parkla

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Pesupesemise võimalus

Raudteede iseloomustus

D-12

Maismaateede iseloomustus
Asvalt teed
Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Tualettide arv
Tualettide arv

2

5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas
Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:
Reisijate laevalemineku ja
mahamineku korraldamine:
Piletimüük:
Reisija ohutusnõuded:
Teenused reisijatele:

ei
ei
-

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas
Meditsiinipunkti olemasolu:
Kontaktinfo:

ei
-

7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus
Tuleohutusnõuded sadamas
seisvatel laevadel:
Vahendite paiknemine:

Sadamas seisvate laevade pääste- ja tuletõrjevarustus peab olema
töökorras ja vastama kehtestatud nõuetele.
Sadama kontor

Viide reostustõrjeplaanile:

www.piritatop.ee

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse
väljakutsumise kord
Valveteenuse korraldaja nimi:
Äriregistri kood:
Kontaktandmed:
Valverežiimi kirjeldus:
Politsei:
Päästeteenistus:

AS G4S
10022095
+3725292801
mehitatud valve
112
112

