KOLJUNUKI SADAM

EESKIRI

Kuupäev: 27.06.2022
Eeskiri nr: 5-6-5/2835

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

KOLJUNUKI SADAM
EE KLK
Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega
veesõidukitele (väikesadam)
www.koljunuki.ee
sadam@koljunuki.ee
+372 5235000

Koduleht:
e-post:
Telefon:

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

OÜ Koljunuki Sadam

Registrikood/isikukood:

11507305

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

Harjumaa, Jõelähtme vald Ülgase küla, Nuki tee 10, 74220
59°30'20.00''N
25°05'23.80''E
28602.8
15011.8

Sadama tehnilised andmed:
Ujuvsild 42 m pikk koos 6 m pikkuse kaldarambiga koos 24-sildumiskohaga ujuvkai ääres, sealhulgas
minimaalselt 5 sildumiskohta külalisalustele.
Slipp 32 m pikk (20+12 m) , laiusega 2,5 m (ehituslik laius 6 m) kaldega 1:7 koos 6m ujuvkaiga
süvisega 1,5-2,3 m. Kaldakindlustus 120 m pikkune raudkividest, laius 3,5 m, kõrgus 1,5 kuni 2 m.

Kaid
Kai number
A: Slipp koos
ujuvkaiga
B: Ujuvsild koos
kaldarambiga

Pikkus
(m)
32,0

Sügavus (m) kai
ääres (BK77)
1,7

Sügavus (m) kai
ääres (EH2000)
1,5

42,0

2,5

2,3

Kasutajad

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

15.0
4.0
2.5
alla 500
Kohustuslik sildumisest eelteavitamine: +372 5235000

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:
Puuduvad

Sadama tööaeg:
- Navigatsiooni perioodil 15. aprill kuni 15. oktoober on sadama tööaeg esmaspäevast reedeni kell 8:
00 kuni 20:00 ja laupäeval-pühapäeval kella 7:00 kuni 22:00

Sadama navigatsioonihooaeg:
Navigatsiooni perioodi algus:

15. aprill

Navigatsiooni perioodi lõpp:

15. 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:
- Koljunuki Sadam OÜ www.koljunuki.ee
- Veer OÜ (restorani operator) www.veer.ee
- Koljunuki MTÜ

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise
korraldus
Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:
Lepingulised kliendid (sildumiskohad ujuvkai ääres) võivad siseneda ja väljuda ööpäeva ringselt.
Külalisalused võivad iseseisvalt siseneda ja väljuda ainult ajavahemikus kella 7:00 kuni 22:00
helistades numbrile 82828023 (tasu hinnakirja alusel)
Lisainfo mobiiltelefonil +372 5235000 või e-mailiga sadam@koljunuki.ee

Sisenemise- ja väljumise loa andmine:
Mobiiltelefonil +372 5035000 või e-mail sadam@koljunuki.ee
Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:
E-kirjaga vähemalt 48-tundi enne saabumist. Nõutav veesõiduki tehnilised andmed (pikkus, laius ja
süvis) ja sadama akvatooriumisse sissesõitu korraldava kapteni andmed (nimi, veesõiduki juhtimise
kvalifikatsioon, mobiiltelefon) koos veesõiduki omaniku andmetega (registrinumber koos registri
asukohamaaga ja omaniku andmed).
Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja
piirivalverežiimile:
Nõutavad kolmandatest riikidest sisenevatele veesõidukitele.
Vabatsooni rakendamine:
Piiripunkt:
Riikliku järelevalve
kontaktandmed sadamas:

ei
Puudub

Järelevalveasutuste kohalolek:

ei

Tollikontrolli olemasolu
sadamas:
Veterinaarkontrolli olemasolu
sadamas:
Taimekaitsekontrolli olemasolu
sadamas:
Laevakontrolli olemasolu
sadamas:

ei
ei
ei
ei

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

Puudub
-

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:
Puudub
Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja
sadamast väljumisel:
Vastavalt kokkuleppele mobiiltelefoniga või e-mailiga
Raadioside töökanalid:
puuduvad
Kutsung:
Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):
- Veesõidukite sadamasse sissesõit on lubatud ainult navigatsiooniperioodil 15. aprill kuni 15.
oktoober.
- Veesõidukitega sadamasse sissesõit on lubatud ainult vastavalt sissesõidu liiklusskeemile https:
//www.koljunuki.ee/#sadam
- Skuutritega sõitmine ja sadamasse sisenemine rangelt keelatud (välja arvatud merepääste
korraldamisel või sellega seotud treeningutel).
- Lainetuse tekitamine sadama akvatooriumis keelatud.
- Troonide lennutamine sadamaalal rangelt keelatud.
- Ujumine ja kalapüük sadama akvatooriumil rangelt keelatud.
- Nõutav on veesõidukite ohutu sildumine ja kinnitamine, mis ei tekitaks vigastusi teistele
veesõidukitele ja sildumisrajatistele.
- Sildumisteenuste eest tasumine vastavalt kehtivale hinnakirjale ja/või kokkuleppele.
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):
Ainult kokkuleppel sadamakapteniga

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil
Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):
- Kooskõlas Koljunuki sadama veesõidukite liiklusskeemile kodulehel www.koljunuki.ee/#sadam
- Skuutrite sisenemine sadamasse keelatud (välja arvatud merepääste korraldamisel või sellega
seotud treeningutel)

Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:
- Skuutrite sisenemine sadamasse ja sadamas veeskamine (slipilt) on keelatud (välja arvatud
merepääste korraldamisel või sellega seotud treeningutel)

- Sadamaala on ümbritsetud piirdega ja maa-ala ning akvatooriumi vahel kallasrada puudub, läbikäik
keelatud
- Tasuline sisenemine sadama territooriumile ja akvatooriumisse navigatsiooni perioodil 15. aprill kuni
15. oktoober ainult vabade kohtade olemasolul
- Väljaspool navigatsiooni perioodi on õigus sadama territooriumil viibida ainult kokkuleppel sadama
pidajaga
- Keelatud kalapüük sadama akvatooriumis ja käimine ning läbipääs sadama kaitserajatistel (muulil ja
kaldakindlustusel)
- Keelatud veelindude toitmine
- Maksimaalne süvis 2,5 m mis peab arvestama loodusliku veetasemega (sadamaakvatoorium süvis
minimaalselt 2,5 m)

Sildumine:
- Sildumistasu vastavalt kehtivale hinnakirjale ja sildumine ujuvkai ääres külaliskohtadel või
lühiajaliselt slipi kõrval asuval ujuvkail veesõidukite veeskamisel (kooskõlas sadama liiklusskeemile)
- Skuutritel on keelatud sildumine, sadamas veeskamine (slipilt) ja sisenemine (välja arvatud
merepääste korraldamisel või sellega seotud treeningutel)

Pukseerimine:
- Keelatud
Liiklus jääoludes:
- Kergeid vee- ja jääsõidukeid (akvatoorium A2 osas)
Erinõuded:
- Sisenemine sadamasse ainult vabade kohtade olemasolul ja navigatsiooni perioodil (15. aprill kuni
15. oktoober)
- Sisenemine väljaspool navigatsiooni perioodi ainult sadamakapteni loeal
- Igasugune kalapüük sadama akvatooriumis on keelatud aastaringselt.

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende
osutamise korraldus
Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:
Teenuse liik:
Veesõiduki sildumise võimaldamine
Teenuse kirjeldus: Väike- ja külalissadam 22 sildumiskohaga (ujuv hoiusild, sealhulgas
5 kohta külalisalustele) väikelaevade-, harrastusmeresõitjate- ja
mereturistide teenindamiseks ning veesõidukite veeskamiseks slipilt
koos staapelplatsiga
Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:

OÜ Koljunuki Sadam

Registrikood/isikukood:
Aadress:

11507305
Nuki tee 10, Ülgase küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74220

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

+372 5235000
sadam@koljunuki.ee
www.koljunuki.ee
Andres Vainola

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
ei
ei
0.0 t
jah
1.0 m³
jah
1.0 m³
ei

Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Puudub
Kütuse ja määrdeainetega varustamine:
Kütusega varustamise võimalus: ei

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

Pardataguste tööde tegemise
võimalus:

ei

Peamasina remondi võimalus:

ei

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:

WC

Teenuse liik:

Elekter

Inva-WC

Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:
Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Kütus

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Wi-Fi

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Slipp

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Muu teenus
Pilsivee ja heitvete vastuvõtt
1 m3

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Parkla

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Joogivesi

Tellimisel, kütuse maksumusele lsiandub teenuse hind
(kokkuleppel). Vajalik ettetellimine 5-päeva.

Kogu sadama territooriumil

Sadamas osutatakse veesõidukite veeskamist slipilt koos
staapelplatsil (valvega) hoiustamise teenusega.

Autode tasuline parkimine kuni 20-le autole

Raudteede iseloomustus
Maismaateede iseloomustus
- Juurdepääs Ülgase külast mööda Mäealus-, Koljunuki- ja Nuki teed aadressiga Nuki tee 10 / 12

Tualettide arv
Tualettide arv

2

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:
Vahendite paiknemine:

- Sadamas seisvatel veesõidukitel peavad olema nõuetekohased
pääste- ja tulekustutusvahendid.
- Ujuvkail paiknev päästepost koos 5m pikkuse redeli,

viskeliini ja 5 kg tulekustutiga.

Viide reostustõrjeplaanile:

www.koljunuki.ee

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

Forus Security AS

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

10622346
+372 613 9208
Mehitamata öö-päevane valve
112
112

