KURESSAARE SADAM

EESKIRI

Kuupäev: 29.04.2022
Eeskiri nr: 5-6-5/2778

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

KURESSAARE SADAM
EE KUR
Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega
veesõidukitele (väikesadam)
sadam.kuressaare.ee
sadam@kuressaare.ee
+372 45 33 450

Koduleht:
e-post:
Telefon:

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

Saaremaa Merispordi Selts

Registrikood/isikukood:

80094699

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

Tori 4, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93810

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

58°14'38.60''N
22°28'14.18''E
25639.2
47159.0

Sadama tehnilised andmed:
Sadamas on 9 kaid üldpikkusega 600 m. Sadam on võimeline mahutama üheaegselt kuni 134 jahti-,
kaatrit- ja paati (e.134 väikelaeva).
Sõltuvalt väikelaeva gabariitidest annab sobiva koha sildumiseks sadamakapten (sadama
järelevaataja). Kiilu alune vaba vee tase peab olema 10% väikelaeva süvisest.
Väikelaeva kiirus merekanalis ei tohi ületada 5 sõlme.
Väikelaeva gabariidipiirangud sisenemiseks sadamasse: pikkus 23,9m, laius 4 m, süvis 2,3 m (BK77
0 taseme juures).
Sadamas on slipi tee väikelaevade kaldale tõmbamiseks ja vette laskmiseks.
Väikelaevadel on sadamas kaidel nr 1 - 4 ja 7 - 10 võimalik lülituda elektrivõrku ning varustada
joogiveega. Kail nr 7 toimub kütusega varustamine ning on võimalik ära anda fekaal- ja pilsivett.
Sadamas on ööpäevaringne videovalve, turvateenistuse valve, parkimiskohad autodele,
väikelaevade hoiuplatsid-, pisiremondi võimalus, jalgrataste laenutus, traadita internet (WIFI),
pesemis- ning söömisvõimalus, pesumasin ja kuivati, noorpurjetajate õppeklass ning päästeteenistus
(väljakutsel).
Merepõhi Kuressaare lahes on jämeda purruga moreen, sadama akvatooriumis paas.
Kaid
Kai number

Pikkus
(m)
Kai nr 1, jahikai
70,0
Kai nr 2, jahikai
70,0
Kai nr 3, jahikai
70,0
Kai nr 4, jahikai
70,0
Kai nr 6, paadikai
30,0
Kai nr 7, teeninduskai 24,5

Sügavus (m) kai
ääres (BK77)
2,3
2,6
2,1
2,1
1,6
2,2

Sügavus (m) kai
ääres (EH2000)
2,1
2,4
1,9
1,9
1,4
2,0

Kai nr 8

2,1

1,9

70,0

Kasutajad
Väikelaev
Väikelaev
Väikelaev
Väikelaev
Väikelaev

Kai number
Kai nr 9
Kai number 10

Pikkus
(m)
70,0
99,0

Sügavus (m) kai
ääres (BK77)
2,1
1,4

Sügavus (m) kai
ääres (EH2000)
1,9
1,2

Kasutajad

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

23.9
4.0
2.1
alla 500
Sadamakapten kehtestab vajaduse korral veesõidukite sadamasse
sisenemise ja sadamast väljumise erikorra ning suurimad
veesõiduki mõõtmed, millega võib sadamasse siseneda. Kui teie
aluse süvis on vahemikus 2,1 - 2,3 m , võtke ühendust
sadamakapteniga.

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:
Väikelaevade tankimine vedelkütusega toimub 7. kai ääres.
Sadamakapteni (sadama järelvaataja) juures saab tutvuda tegevuskavaga naftareostuse puhul ning
sadama tuleohutusjuhendiga.
Sadama tööaeg:
Sadama administratsiooni tööaeg on ööpäevaringne.
Sadam ning sadama valve töötab navigatsioonihooajal 7 päeva nädalas ööpäevaringselt.
Kõikidest sadama töökorraldust puudutavatest küsimustest on võimalik saada informatsiooni sadama
telefonil 453 3450; 503 1953.
Sadama navigatsiooni perioodi on 10.05-31.10

Sadama navigatsioonihooaeg:
Navigatsiooni perioodi algus:

10. mai

Navigatsiooni perioodi lõpp:

31. oktoober

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:
Restoran Hafen, https://www.hafen.ee tefeon: +372 59 104 045
Tankimine: AS Saare Kütus,www.saarekytus.ee, firma kontori aadress: Roomassaare tee 6, 93815
KURESSAARE telefon: +372 453 3866
Sadamas küsi kütust sadamakaptenilt, kes esinab SA Saare Kütust sadamas.
Laste ja täiskasvanute purjeõpe ja treeningud: www.saaremaamerispordiselts.ee e-post:
kommodoor@saaremaamerispordiselts.ee

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise
korraldus
Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:
- -Väikelaeva kapten on kohustatud teavitama sadamakaptenit (sadama järelevaatajat) oma
sadamasse saabumise kavatsusest, läbi sadamapassis ja sadama kodulehel märgitud sidekanalite.
- Hea nähtavuse korral ja tavapärastes ilmastikuoludes ei pea väikelaev, kes on varem sadamat
külastanud, eelnevalt oma saabumisest teatama.
-Väikelaeva kapten on kohustatud teavitama sadamakaptenit (sadama järelevaatajat) väikelaeva
kolmandatest riikidest saabumisest vahetult sadamasse saabudes.

Sisenemise- ja väljumise loa andmine:
-Loa väikelaeva sisenemiseks annab sadamakapten (sadama järelevaataja), vajadusel
kooskõlastatakse vastavate asutustega. Vastava loa saab küsida sadama kodulehel märgitud
sidekanalite kaudu.
-Sadamast lahkumine on lubatud pärast teenuste eest tasumist ja vastava loa saamist
sadamakaptenilt (sadama järelevaatajalt). Ilma ülalkirjeldatud loata on sadamast lahkumine keelatud.
Lisaks on väikelaevade lahkumist õigus keelata kohtuotsuse alusel või vastavate riiklike ametkondade
otsustega.
Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:
Sisenemisloa saamiseks esitada järgmised andmed:
-väikelaeva nimi, lipp, tüüp, viimane sadam, kust tuldi;
-saabumise aeg;
-laeva andmed (pikkus, laius, süvis).
Loa väikelaeva sisenemiseks annab sadamakapten (sadama järelvaataja), vajadusel
kooskõlastatakse vastavate asutustega.
Lahkumisloa saamiseks esitada järgmised andmed:
-laeva nimi;
-väljumisaeg;
-sõidu siht või sihtsadam;
-tegelik süvis;
-kaassõitjate arv;
-vastutava juhi nimi.
Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja
piirivalverežiimile:
- Kolmandatest riikidest saabuv väikelaev peab oma saabumiskavatsusest teatama sadamakaptenile
(sadama järelevaatajale) ja piirivalvele.
-Deklareeritav kaup deklareeritakse enne sadamasse sisenemist lähimas tollis.
- Kolmandatest riikidest st. väljastpoolt Schengeni territooriumit saabunud lõbusõidulaevade pardal
olevaid isikuid kontrollitakse nende sisenemisel ja lahkumisel sadamas, kus on piiripunkt.
-Kui vääramatu jõu tõttu randub lõbusõidulaev Kuressaare sadamas, peab lõbusõidulaeva juht sellest
teavitama kõige lähema sadama politseiasutust või sadamakaptenilt (sadama järelevaatajat), kes
informeerib kõige lähema sadama politseiasutust.
-Lõbusõidulaeva lahkumisest kolmandasse riiki informeerib selle juht lähimat politseiasutust või
sadamakaptenit (sadama järelevaatajat), kes informeerib kõige lähema sadama politseiasutust
vähemalt üks tund enne väljumist sadamast.

Vabatsooni rakendamine:
Piiripunkt:
Riikliku järelevalve
kontaktandmed sadamas:
Järelevalveasutuste kohalolek:

ei

Tollikontrolli olemasolu
sadamas:
Veterinaarkontrolli

ei

Merevalvekeskus, telefon 619 1224
ei

ei

olemasolu sadamas:
Taimekaitsekontrolli olemasolu
sadamas:
Laevakontrolli olemasolu
sadamas:

ei
ei

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

Piirikontroll väljakutsel

laane@politsei.ee phone +372 612 3000

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:
Kolmandatest riikidest saabuv väikelaev peab oma saabumiskavatsusest teatama sadamakaptenile
(sadama järelevaatajale) ja piirivalvele.
-Deklareeritav kaup deklareeritakse enne sadamasse sisenemist lähimas tollis.
-Lõbusõidulaeva lahkumisest kolmandasse riiki informeerib selle juht lähimat politseiasutust või
sadamakaptenit (sadama järelevaatajat), kes informeerib kõige lähema sadama politseiasutust
vähemalt üks tund enne väljumist sadamast.
Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja
sadamast väljumisel:
-Side sadama ja väikelaeva vahel toimub:
-telefon:+372 4533450
-GSM 503 1953;
-E-mail: sadam@kuressaare.ee;
-Mereraadiojaam IC-M411 (VHF: CH16 Tori sadam)
Raadioside töökanalid:
VHF 11
Kutsung:
Tori Harbour
Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):
-Väikelaev võib sadamas seista ainult sadamakapteni (sadama järelevaataja) loal. Kõik
sadamakapteni (sadama järelevaataja) korraldused, mis puudutavad väikelaevade seismist on
kohustuslikud nende kaptenitele.
-Kinnitusotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ettenähtud pollaritele või poide külge.
-Sildumis- ja poi otsad tuleb kinnitada ning vendrid asetada kohale nii, et ohutu seismine, ka
kaasväikelaevade ohutus , oleks tagatud iga ilmaga.
-Sildumine 7. kai äärde võib toimuda ainult kütuse tankimise, pilsivee ja fekaalvete äraandmise
eesmärgil ning sadamakapteni (sadama järelevaataja loal).
Laevapere lahkumisel väikelaevast peab olema määratud ja sadamakapteni (sadama järelvaataja)
poolt kooskõlastatud vaht, kes vajaduse korral administratsiooni nõudmisel oleks suuteline kiirelt
sadamasse tulema ja tagama väikelaeva kiire ja ohutu väljumise.
-Üldjuhul on kai ääres seisval väikelaeval keelatud sõukruvi käivitamine. Erandina on see lubatud
madalatel pööretel peamasina ettevalmistamiseks merele minekuks või ümberpaigutamiseks.
-Väikelaevade seismine pardati toimub üksnes sadamakapteni (sadama järelvaataja) loal.
-Väikelaeva talvitumiseks sadamas tuleb selle omanikul taodelda sadama administratsioonilt eriluba
ja sõlmida vastav leping.
-Kaldavoolu kaablite ühendamine väikelaevalt sadamakilpi teostatakse ainult sadamakapteni
(sadama järelvaataja) loal.
-Väikelaeva kapten peab kindlustama väikelaeva ohutu seismise sadamas ja laevas oleva vara
kaitse, samuti inimeste ohutu laevale peale- ja mahamineku.
-Sadamas seismisel on keelatud:
-ilma sadamakapteni (sadama järelevaataja) loata väikelaevade ümberpaigutamine ning veest välja ja
vette tõstmine;
-heita või pumbata üle parda fekaal- ja naftasaadusi sisalduvat vett;
-heita kaile või vette prahti, majapidamis- ja tööstuslikke jäätmeid;
-ujumine sadama akvatooriumis.

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):
-Sadamas on lubatud teostada kõiki väikelaevade ekspluatatsiooniga seotud hooldus ja remonditöid,
mis ei too kaasa keskkonna ja sadama reostust.
-Väikelaeva kapten on kohustatud mis tahes remondi- ja hooldustööd, mis võivad pikendada tema
väljumiseks valmisoleku aega kooskõlastama sadamakapteniga (sadama järelevaatajaga).
-Väikelaeva kapten on kohustatud esitama kirjaliku avalduse keevitustöödeks ja teisteks tuletöödeks
lahtisel tekil sadamakaptenile (sadama järelevaatajale). Loa saamisel tuleb tööde alustamisest ja
lõpetamisest teavitada sadamakaptenit (sadama järelevaatajat).
-Väikelaevade väljatõstmine remonditöödeks või muudeks vajadusteks tuleb eelnevalt kooskõlastada
sadamakapteniga (sadama järelevaatajaga), sama ka veeskamisel. Nende tööde teostamise eest
vastutab väikelaeva omanik või teda asendav isik.

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil
Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):
NB! Liiklemisel sadamaakvatooriumil kehtivad "Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise
reeglid."
Väikelaevade liiklemine sadama akvatooriumil ja merekanalil on lubatud ainult kooskõlastatult
sadamakapteniga (sadama järelevaatajaga).
Sadama akvatooriumil peab väikelaev liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul säilitab juhitavuse.
Väikelaeva ümberpaigutamist võib teostada ainult sadamakapteni (sadama järelevaataja) loal.

Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:
Üldjuhul on väikelaevade liiklemine sadama akvatooriumis ja merekanalis keelatud kui tuule tugevus
on üle 15 m/s ja nähtavus alla 200 m.

Sildumine:
Sadamasse saabuvad väikelaevad peavad silduma sadamakapteni (sadama järelevaataja) poolt
näidatud kohas.

Pukseerimine:
Kuressaare sadamal puksiir puudub. Pukseerimistöid sadamas võib teostada ainult sadamakapteni
(sadama järelevaataja) loal.

Liiklus jääoludes:
Kuressaare sadamas riiklikku jäämurdja teenindust ei ole, sadam on jäätumise korral navigatsiooniks
suletud.

Erinõuded:
Erinõuded esitab laevale sadama administratsioon vastavalt vajadusele. Sadama akvatooriumis ja
kanalis on ujumine keelatud.

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:

Saaremaa Merispordi Selts

Registrikood/isikukood:
Aadress:

80094699
Roomassaare tee 12/2, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare
maakond, 93815
+372 4544140

Telefon:
Faks:
e-post:
Koduleht:
Kontaktisik:

kommodoor@saaremaamerispordiselts.ee
Jaanis Prii

Stividoritööd:
Stividoritööde võimalus:

ei

Veega varustamine:
Joogiveega varustamise
võimalus:
Kogus:

jah
5.0 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:
Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Kütuse ja määrdeainetega varustamine:
Kütusega varustamise võimalus: jah

Tuukritööd:
Tuukritööde võimalus:

ei

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

ei

Keevitustööde lahtise tulega
tegemise võimalus:

ei

Pisiremont
ei

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

Pardataguste tööde tegemise
võimalus:

ei

Peamasina remondi võimalus:

ei

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

jah

Laeva ühendamise võimalus
energiasüsteemidega:

jah

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

Muu teenus
Olmejäätmete ja pilsivee vastuvõtt
Prügikastid asuvad sadama abihoones
Pilsivee äraandmist küsi sadamakaptenilt

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

WC

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Pisiremont

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Kohvik

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Wi-Fi

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Joogivesi

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Pesupesemise võimalus
Pesupesemise võimalus
Asub sadamahoones. Eraldi hinnakiri.

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Kütus
Kütus
Küsi sadamakaptenilt. Soovitame tankida tööpäeva sees.

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Muu teenus
Saun
Saun asub sadamahoones. Eraldi hinnakirijas

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Muu teenus
Aluste hoiustamine sadamas
Küsi sadamakaptenilt

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Elekter

Asub sadamahoones

Väljakutsel. Küsi sadamakaptenilt.

Restoran Hafen asub sadamahoones https://www.hafen.ee/

Kogu sadamas

Kõigil kaidel

Elekter asub kõigis kaides. Sisaldub sadama kasutamise hinnas

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Slipp

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Jalgratta laenutus
Jalgratta laenutus
Küsi sadamakaptenilt

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Internet

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Dušš

Wi-FI levi kogu sadamas

Sadamahoones

Raudteede iseloomustus
Maismaateede iseloomustus
Sadamasse tuleb asfaltkattega juurdepääsutee.
Tualettide arv
Tualettide arv
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5. Reisijate teenindamise korraldus
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:

Sadamas seisva väikelaeva pääste- ja tuletõrjevarustus peab
olema töökorras.
Tuleohtlikud tööd väikelaeval tuleb kooskõlastada
sadamakapteniga (sadama järelevaatajaga).
Tulekahju likvideerimist väikelaeval juhib väikelaeva kapten või
teda asendav isik.
Tuleohutuse tagamine sadama territooriumil, hoonetes ja rajatistes
on sätestatud sadama tuleohutusjuhendiga, millega saab tutvuda
sadamahoones.
Tuletööde läbiviimine sadama territooriumil tuleb kooskõlastada
sadamakapteniga (sadama järelevaatajaga).
On keelatud risustada juurdepääsuteid, mis viivad sadamas
seisvate väikelaevade, tuletõrjeinventari ja varustuse juurde.
Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades. 7. kail
on rangelt keelatud.

Sadamas on paigutatud päästepostid (päästerõngas viskeliiniga ja
pootshaak).
Tegutsemiskava avariiolukordades:
Sadamas tekkivate erakorraliste olukordade (s.h naftaleke) puhul
tuleb sellest koheselt informeerida sadama administratsiooni ja
sadama järelvaatajat, Päästeametit telefonil 112 ja olenevalt
iseloomust teisi vastavaid ametkondi.
Inimese kukkumisel vette sadama akvatooriumil peab seda
esimesena märganu:
-heitma vette kannatanu lähedusse päästerõnga, jättes liini otsa
kaldale või väikelaevale;
-hoidma sidet kannatanuga ja juhatama ta päästerõngani;
-kuulutama häire "inimene üle parda" ja kutsuma abi;
-osutama päästetule esmaabi.
Reostuse korral toimub tegutsemine reostustõrjeplaani kohaselt.

Vahendite paiknemine:

Esmased tulekustutusvahendid asuvad sadamahoones.
Sadamas asub tuletõrje veevõtukoht, mis on vastavalt markeeritud.

Viide reostustõrjeplaanile:

sadam.kuressaare.ee

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse
väljakutsumise kord
Valveteenuse korraldaja nimi:

phone 112 in case of fire

Äriregistri kood:
Kontaktandmed:
Valverežiimi kirjeldus:
Politsei:
Päästeteenistus:

112
112

