LOHUSALU SADAM

EESKIRI

Kuupäev: 11.12.2020
Eeskiri nr: 5-6-5/2391

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

LOHUSALU SADAM
EE LSL
Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega
veesõidukitele (väikesadam)
www.lohusalu.ee
lohusalu@lohusalu.ee
+372 6771640

Koduleht:
e-post:
Telefon:

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

AS Nordic Contractors
10359185

Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:
Sadama aadress:

Lohusalu tee 152/1, Lohusalu küla, Lääne-Harju vald, Harju
maakond, 76709

Sadama kaldajoone punkt:
Laius:
Pikkus:
Akvatooriumi pindala (m²):
Maa-ala pindala (m²):

59°24'10.10''N
24°12'12.90''E
73656.8
31295.3

Sadama tehnilised andmed:
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.
Sadam on üldiselt kaitstud avamere lainetuse eest, välja arvatud tugevate N ja NE suuna tuulte
eest.
1.3. Sadamaala skeem ja asendiplaan lisa 1. ( www.lohusalu.ee)
Kaid
Kai number
Kai 1, jahtide ja
kaatrite kai
Kai nr 2, tankimiskai
Kai nr 3, jahtide ja
kaatrite kai
Kai nr 4, jahtide ja
kaatrite kai
Kai nr 5, paatide kai
Kai nr 6, ujuvkai
kaatritele
Kai nr 7, ujuvkai
kaatritele

Pikkus
(m)
150,0

Sügavus (m) kai
ääres (BK77)
2,0

Sügavus (m) kai
ääres (EH2000)
1,8

12,0
55,0

1,5
2,5

1,3
2,3

Väikelaev

40,0

2,0

1,8

Väikelaev

40,0
18,0

0,4
0,8

0,2
0,6

Väikelaev
Väikelaev

24,0

1,3

1,1

Väikelaev

Veesõidukite gabariidipiirangud:
Veesoiduki suurim pikkus:
Veesõiduki suurim laius:
Veesõiduki suurim süvis:

20.0
5.0
2.5

Kasutajad
Väikelaev

Veesõiduki kogumahutavus:
Lisainfo veesõidukite kohta:

alla 500

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:
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
Sadama tööaeg:
24h
Sadama navigatsioonihooaeg:
Navigatsiooni perioodi algus:
Navigatsiooni perioodi lõpp:

1. mai
30. 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:
Lohusalu Sadam OÜ: Reg. nr 10952753

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise
korraldus
Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:
2.1. Lohusalu sadama raadiojaam töötab ULL 10. ja 16. kanalil, kutsung ”Lohusalu sadam”
ööpäevaringselt
Sisenemise- ja väljumise loa andmine:
2.2. 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.
2.2.1. Laev, mis saabub sadamasse väljaspoolt Schengeni viisaruumi, peab piirikontrolli läbimiseks
siirduma lähimasse piiripunkti (Pirita sadam) kuna Lohusalu sadamas puudub avatud piiripunkt
2.2.2. Laeva sissesõidu sadamasse vormistab sadamakapten või sadamakorrapidaja
registreerimisraamatusse.
Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:

2.3. Kõik sadamast väljuvad laevad on kohustatud vormistama väljasõidu sadamateenistuses,
teatades järgmised andmed:
- laeva nimi vöi nr;
- väljasõidu aeg;
- sõidu siht;
- kaassõitjate arv;
- vastutava juhi nimi.
2.3.1. Sadamast lahkumine on lubatud pärast teenuste eest tasumist ja vastava loa saamist
sadamakaptenilt või teda asendavalt isikult.
Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja
piirivalverežiimile:
2.3.2. Laeva väljasõidu sadamast vormistab sadamakapten või sadamakorrapidaja
registreerimisraamatusse.
Omavoliliselt sadamast väljunud laev kutsutakse tagasi sadamasse, kusjuures tagasikutsega seotud
kulud kannab süüdlane.
Vabatsooni rakendamine:
Piiripunkt:
Riikliku järelevalve
kontaktandmed sadamas:
Järelevalveasutuste kohalolek:
Tollikontrolli olemasolu
sadamas:
Veterinaarkontrolli olemasolu
sadamas:
Taimekaitsekontrolli olemasolu
sadamas:
Laevakontrolli olemasolu
sadamas:

ei
ei
ei
ei
ei
ei

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

Puudub

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:
Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja
sadamast väljumisel:
Raadioside töökanalid:
Kutsung:

VHF 10
“Marina of Lohusalu”

Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):
2.4 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 loata
- alustel kuulata valju muusikat või käituda rahu häirivalt alates 22:00 kuni 9:00
- suitsetada tankimiskail
- punkerdada aluseid liikuvast tanklast
- ujuda sadamabasseinis ja merekanalis
- kalapüük kaidelt
2.4.1. Kai ääres seisvatel laevadel on keelatud sõukruviga töötada v.a. mootori soojendamine
minimaalsetel pööretel

2.4.2. VASTUTUS LAEVA OHUTU SEISMISE EEST SADAMAS LASUB LAEVAKAPTENIL
2.4.3. Sildumine tankimiskai (kai nr.2) äärde võib toimuda ainult kütuse ja magevee tankimiseks, WC
tankide tühjendamiseks 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 kütuse 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
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):
Suuremahulisi remondi- ja värvimistöid Lohusalu sadamas ei toimu.

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil
Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):
3.1. Kõikide aluste liikumiskiirus kogu sadama veealal ei tohi ületada 3 sõlme ja peab tagama ohutu
liiklemise.
3.1.1. Aluste ümberpaigutamist võib teostada ainult sadama kapteni või sadamakorrapidaja loal.
3.1.2. Sisse- ja väljasõidul on eelis väljasõitvatel laevadel.
Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:
3.2. Tuule tugevusega 12 m/sek ja lainekõrgusega 1 m on laevaliiklus sadama akvatooriumil
keelatud.
Sildumine:
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

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.
3.3.4. Sadamakapteni või korrapidaja nõudmisel on väikelaeva kapten kohustatud
lisama vendreid ja kinnitusotsi, et tagada teiste väikelaevade ohutu seismine
sadamas.
Pukseerimine:
3.4. Sadama akvatooriumil väikelaevade pukseerimist ei toimu. Pukseerimist võib teostada
erandkorras sadamakapteni loal.
Liiklus jääoludes:
Erinõuded:
-

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende
osutamise korraldus
Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:
Teenuse liik:
Teenuse kirjeldus:

Veesõiduki sildumise võimaldamine
Harrastusmeresõitjate ja mereturistide teenindamine

Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:
Registrikood/isikukood:
Aadress:
Telefon:
Faks:
e-post:
Koduleht:
Kontaktisik:

AS Nordic Contractors
10359185
Liivalaia 13, Tallinn, 10118
+372 6272020
+372 6272027
nordiccontractors@nordiccontractors.com
www.lohusalu.ee
Valdo Taumann

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:

ei
ei
jah

Olmeprahi vastuvõtu kogus:
Pilsivee vastuvõtu võimalus:
Heitvete vastuvõtu kogus:
Heitvete vastuvõtu võimalus:
Pilsivee vastuvõtu kogus:
Muude saasteainete vastuvõtu
võimalus:

0.0 t
jah
0.0 m³
jah
0.0 m³
ei

Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Kütuse ja määrdeainetega varustamine:
Kütusega varustamise võimalus: jah
Kütusega varustamise kogus:
1.0 t
Tuukritööd:
Tuukritööde võimalus:

ei

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

ei
Puuduvad
ei

Keevitustööde lahtise tulega
tegemise võimalus:

ei

Pardataguste tööde tegemise
võimalus:

ei

Peamasina remondi võimalus:

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:

Pesupesemise võimalus

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

WC

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Internet

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Wi-Fi

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Prügi vastuvõtt

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Elekter

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Joogivesi

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Parkla

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:

Toitlustamine

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Jalgratta laenutus

Raudteede iseloomustus

Maismaateede iseloomustus

Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Tualettide arv
Tualettide arv

8

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:

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, samutipeamasina, et
osutada abi tulekahju kustutamisel ja vajaduse korral
evakueeruda.
7.2.
Tuletõrje- ja päästevahendid peavad olema töökorras ja
neile peab olema tagatud vaba juurdepääs.(
Tanklas ja prügimaja seinal.

Viide reostustõrjeplaanile:

www.lohusalu.ee

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse
väljakutsumise kord

Valveteenuse korraldaja nimi:
Äriregistri kood:
Kontaktandmed:
Valverežiimi kirjeldus:
Politsei:
Päästeteenistus:

Lohusalu Sadam OÜ
10952753
Lohusalu tee 152/1, Lohusalu küla, Lääne-Harju vald, Harju
maakond
24h
Tel. 112
Tel. 112

